
Obecná ustanovení k zápisu žáků do prvního ročníku 

Základní školy, Praha 3, Lupáčova 1/1200 ve školním roce 2021/2022 

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

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

(dále jen školský zákon). 

Zákonný zástupce může pro zápis svého dítěte zvolit školu podle příslušného školského 

obvodu, či jinou - dle svého výběru. 

Školský obvod byl stanoven Obecně závaznou vyhláškou o školských obvodech základních škol  

vydanou Zastupitelstvem hl. m. Prahy takto: 

 Bořivojova – lichá č. 25-73, sudá č. 34-80 

 Čajkovského 

 Havlíčkovo náměstí 

 Chelčického 

 Chlumova sudá 

 Kubelíkova sudá od 20 výše, lichá od 29 výše 

 Lipanská 

 Lupáčova 

 Olšanské náměstí 

 Ondříčkova - lichá č. 19-39 

 Prokopova lichá 1-15, sudá 2-14 

 Rokycanova 

 Sabinova 

 Štítného sudá od 38 výše, lichá od 33 výše 

 Táboritská 
 

Pro zapsání a případné přijetí dítěte na ZŠ Lupáčova 1 jsou rozhodující následující kritéria: 

1. Datum narození 

v řádném termínu: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje 

po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. 

předčasný nástup: Dosáhne-li dítě šestého roku věku v době od září do konce června 

příslušného školního roku, může být přijato ke školní docházce již v tomto školním roce. 

Podmínkou přijetí v tomto případě je: 

v období data narození dítěte od září do konce prosince doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení, 

v období data narození dítěte od ledna do konce června doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení 

a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 



po odkladu povinné školní docházky: 

K zápisu je nutno se dostavit i v případě, že dítěti byl povolen odklad školní docházky v loňském 

roce. 

Začátek školní docházky je možno nejdéle odložit do zahájení toho školního roku, ve kterém 

dítě dosáhne osmi let věku. 

2. Odpovídající tělesná a duševní zralost dítěte 

Uvedená zralost je posouzena v průběhu vlastního zápisu. 

3. Kapacita školy: 

Ve školním roce 2021/2022 otvíráme nejvýše tři první třídy. 

4. Podmínky pro přijetí 

Žáci ze školského obvodu  školy jsou přijímáni přednostně podle § 36 odst. 7 školského zákona. 

Děti, jejichž bydliště se nenachází ve školském obvodu školy, budou přijímány do naplnění 

počtu zbývajících volných míst podle stanovených kritérií. 

5. Forma zápisu 

Žáci prokazují míru duševní zralosti na jednotlivých herních stanovištích. 

6. Odklad povinné školní docházky (dle § 37, odst. 1 školského 

zákona) 

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, 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.  

7. Termín a registrace k zápisu 

Zápis proběhne v průběhu měsíce dubna (termín bude upřesněn zřizovatelem MČ Praha 3). 

Registrace termínu zápisu bude probíhat elektronicky přes odkaz na webu školy lupacovka.cz. 

Zájemci při zápisu odevzdají formuláře, které jsou dostupné z webových stránek. 

 

Časté otázky spojené se zápisem 



do školy 

1. Jak mám postupovat, pokud by se mé dítě neumístilo mezi zapsanými? 

Přijetí či nepřijetí dítěte do školy je správním úkonem. V případě nepřijetí je vám vždy 

doručeno správní rozhodnutí. Existuje možnost se odvolat, ale souběžně doporučujeme si najít 

jinou školu. Toto však přichází do úvahy pouze u dětí, které nejsou ze spádového obvodu. V 

takovém případě je nutno ověřit možnost nástupu na spádovou školu. 

2. Jsem povinen/a se zápisu zúčastnit? 

Ve školském zákoně v §36 odst. 4 je tato povinnost jednoznačně stanovena. 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. Nesplnění této 

povinnosti je porušením obecně platného právního předpisu. 

3. Co k zápisu potřebuji? 

Zde je seznam dokumentů: 

Rodný list dítěte, 

kartička pojištěnce, 

občanský průkaz či cestovní pas. 

Zákonný zástupce by měl prokázat místo bydliště, které může být rozhodující pro děti mimo 

spádový obvod. 

4. Musíme k zápisu, když má dítě odklad docházky z loňska? 

Dítě, které má odklad školní docházky z minulého roku, se MUSÍ zúčastnit opět zápisu. K zápisu 

do naší školy může přijít i dítě, které má odklad vystavený jinou školou. 

5. Máme zájem o přípravnou třídu, co je třeba udělat? 

Dítě s odkladem školní docházky může od září navštěvovat přípravnou třídu, kterou mu 

doporučí poradenské zařízení. O školách, které takové přípravné třídy zřizují, najdete 

informace na webových stránkách ÚMČ. Naše škola přípravnou třídu nezřizuje. Jak vyplývá z 

odpovědi na otázku dva, k zápisu však musíte přijít i v takovém případě. Dítě s odkladem se 

může buď vrátit do mateřské školy, kam musí být přijato přednostně, nebo mohou jeho rodiče 

požádat o přijetí do přípravné třídy. Do přípravné třídy ale mohou být přijaty pouze děti, 

kterým to doporučí Pedagogicko-psychologická poradna. 

 

 

6. Jak zjistíme, že bylo naše dítě přijato či nepřijato? 



Každé dítě dostane při zápise identifikační číslo, které je zároveň i číslem správního řízení. 

Seznam identifikačních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na úřední desce 

školy. Souběžně bude odesláno správní rozhodnutí o případném nepřijetí dítěte. Termín pro 

zveřejnění je dán správnímu lhůtami (30 dní). 


