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Vzhledem k vývoji epidemie v ČR může dojít k organizační změně zápisu dle vyhlášených opatření. 

Aktualizace ke dni 21. března 2022 

 

Přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ Jižní pro školní rok 2022/2023.  

 

1. Zápis a jeho organizace probíhá v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky a řídí se následujícími ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění: 

§ 36 odst. 2 Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu 

Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na 

jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, 

a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

§ 36 odst. 3 Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého 

roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června 

příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně 

tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 

do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

§ 36 odst. 4 Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 

30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  

§ 36 odst. 5 Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském 

obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka 

jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost 

řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 

docházku. 



§ 36 odst. 7 Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném 

školském obvodu (…) do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. 

§ 37 odst. 1 Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v 

době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky 

o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení 

a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení 

školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.  

§ 37 odst. 2 Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu 

povinné školní docházky.  

§ 37 odst. 3 Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní 

vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v 

průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. 

§ 37 odst. 4 Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, podle odstavce 1 nebo 3 informuje 

zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 

§ 46 odst. 1 Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 

odst. 4 a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek 

stanovených v § 36. 

§ 165 odst. 2 Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a 

povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: 

c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37, 

d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2, 

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 

 

2. O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy na základě náležitě vyplněných formulářů (Žádost o přijetí k základnímu 

vzdělávání – zápis do 1. ročníku a Přihláška do 1. ročníku) a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na 

kapacitu školy (810 žáků).  Formuláře – viz www.zsjizni.cz (v sekci „Nový žák“): Přihláška a žádost - zápis do prvního 

ročníku, Žádost o odklad povinné školní docházky. Aktuální formuláře budou k dispozici od 17. ledna 2022. 

 

3. Pro školní rok 2022/2023 budou do 1. ročníku přijímáni žáci do naplnění kapacity tří paralelních tříd, tj. 81 žáků    

dle následujícího pořadí: 

 

I. Děti z příslušného školského obvodu ZŠ Jižní IV., stanoveném obecně závaznou vyhláškou č. 4/2021 Sb. hl. m. 

Prahy, o školských obvodech základních škol (dle § 36 odst. 7 školského zákona jsou přijímány přednostně). *  
 

II. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 4, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Jižní IV. 

 

III. Děti s trvalým pobytem na území jiné městské části Prahy, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Jižní IV. 
 

IV. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 4. 

 

V. Děti s trvalým pobytem na území jiné městské části Prahy. 
 

VI. Děti s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Jižní IV. 

 

VII. Děti s jiným trvalým pobytem. 

4. V případě, že počet dětí u zápisu přesáhne maximální kapacitní počet možných přijatých žáků, pořadí přijímaných 

dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od I. bodu do VII. bodu. O pořadí rozhodne los. Případné 

http://www.zsjizni.cz/


veřejné losování proběhne v pondělí 2. května 2022. Losováno bude ze skupiny dětí, která následuje po skupině 

(skupinách) dětí, jejichž počet nenaplnil maximální počet možných přijatých, tedy do celkového počtu 81 přijatých 

(nenastanou-li legislativní změny). Další žadatelé o přijetí se stávají náhradníky, jejichž pořadí se určí dle losování. 

Bližší informace o losování budou vyvěšeny na webu školy dne 22. dubna 2022. Nahlédnout do spisu je možné dne 

21. dubna 2022 mezi 7:30 a 16:00 hod. v kanceláři školy. Trvalým pobytem se rozumí bydliště dítěte ke dni zápisu. 

V případě cizinců je namísto potvrzení o trvalém pobytu zohledněno např. místo pobytu uvedené v hlášení o pobytu 

cizince na území ČR, v potvrzení o přechodném pobytu na území ČR a obdobných dokumentech dítěte nebo jeho 

zákonných zástupců.  
 

5. Datum a čas zápisu dítěte nemá vliv na přijetí/nepřijetí žáka. Zákonní zástupci se mohou od 25. března 2022 od 15:00 

hodin přihlašovat k zápisu na konkrétní den a čas prostřednictvím webových stránek školy. V případě zaplnění termínů 

budou k dispozici další místa pro nepřihlášené. Pokud se někdo z vážných důvodů nemůže v daných termínech k zápisu 

dostavit, nechť kontaktuje pana zástupce ředitele školy Mgr. Petra Stránského. 
 

6. Vzhledem k platným hygienickým opatřením v době konání zápisu, proběhne zápis do 1. ročníku: 

Varianta A: prezenčně ve dnech 5. a 6. dubna 2022 mezi 14:00 a 18:00 hodin v přízemí budovy A a B (stará budova). 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a děti s odkladem povinné školní docházky v 

doprovodu zákonných zástupců (viz zákon č. 561/2004 Sb., § 36 a § 37). S sebou je nutné přinést rodný list dítěte (u 

cizinců pas), občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců pas), případně předem vyplněné formuláře a rozhodnutí 

o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022.  

Zápis lze podat i datovou schránkou. K zápisu se mohu dostavit i děti narozené od 1. 9. o 31. 12. 2016 pouze s žádostí 

zákonných zástupců o předčasný nástup do 1. ročníku s doporučením od PPP. 

 

Varianta B: v případě, že hygienická opatření neumožní vstup třetích osob do školy, lze podat zápis v období od 5. do 

21. dubna také u přepážky ve vestibulu školy vždy od 14:00 do 18:00 v těchto termínech  

5. až 7. dubna, 11. až 14. dubna, 18. až 21. dubna 2022. Přihlašování bude spuštěno prostřednictvím webových stránek 

školy dne 25. března 2022 od 15:00 hodin. 
 

O tom, podle jaké varianty zápis proběhne, se zákonní zástupci dovědí na webu školy nejpozději 25. března.  
 

7. Na základě zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí 

vojsk Ruské federace určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy pro děti – 

cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 15. 6. 2022 od 15:00 do 17:00 hodin. Cizinec podle nemůže podat 

přihlášku v řádném termínu. Ve druhém termínu naopak může podat přihlášku pouze zmíněný typ cizince. 
 

 

8. V případě, že zákonní zástupci nemají pochybnosti o odkladu školní docházky svého dítěte, je nutné přinést přímo 

k zápisu potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení psychologa nebo dětského lékaře, případně již 

vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023. 
 

9. Výsledky zápisu do prvního ročníku budou zveřejněny nejpozději 4. května 2022. 
 

10. Žáci budou rozděleni do tří tříd dle abecedního seznamu. Druhé hledisko, na které bude brán zřetel, je zachování 

vyváženého poměru počtu chlapců a děvčat ve všech třídách. Znamená to tedy, že abecední seznam chlapců i abecední 

seznam děvčat bude rozdělen na stejně početné skupiny, které po spojení vytvoří třídní kolektiv. 
 

11. Veškeré další informace Vám rádi poskytneme na telefonních číslech 272763368, 272761887,                              

e-mailu: reditel ( @ ) zsjizni ( . ) cz, stransky.petr (@ ) zsjizni ( . ) cz, nejtkova.yvetta (@ ) zsjizni ( . ) cz  
 

Právní předpisy: 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vše v platném znění 

• Obecně závazné vyhláška č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol 

• Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, z. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, vše v platném 

znění 

* Přehled ulic: Boční I a II, Božkovská, Čtyřdílná, Hlavní (lichá čísla 1-121, sudá čísla 2-104), Holčovická, Jihovýchodní - všechny ulice I–

IX, Jihozápadní - všechny ulice I–VI, Jižní - všechny ulice I–XVII, Jižní náměstí, Kremnická, Nad Sady, Púchovská, Roztylské náměstí, 



Roztylské sady, Severní - všechny ulice I–XI, Severovýchodní - všechny ulice I–VI, Severozápadní - všechny ulice I–VI, Sliačská - č. p. 3019, 

Trenčínská, Trnavská, Vestavěná, Vrútecká, Východní nám., Zakrytá, Zalomená, Zapomenutá, Zvolenská, Žilinská. 

   

V Praze dne 7. 1. 2022        Mgr. Bc. Daniel Kaiser,ředitel ZŠ   


