
Vyhlášení zápisu do 1. třídy pro školní
rok 2023/2024

Ředitel Střední školy, základní školy a mateřské školy da Vinci vyhlašuje v souladu s § 46 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb. zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v souladu se zákonem č. 500/2004 (správní řád) a § 3a, odst. 1, 2, 6, 7 a 8
vyhlášky č. 48/2005 o základním vzdělávání v platném znění zápis do 1. třídy základní školy da Vinci
pro školní rok 2023/2024.

1. Obecné informace
● Zápis se skládá z motivační a formální části (podrobněji viz Organizace a průběh zápisu).
● Předpokládaný počet žáků přijatých pro školní rok 2023/2024 je 18.
● Uchazeči mají možnost v rámci zápisu požádat o odklad povinné školní docházky. V takovém

případě je třeba k žádosti o zápis přiložit dokumenty podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.
● Zákonný zástupce dítěte může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho

dalším rozvoji tím, že mu bude aktivně pomáhat splnit požadavky popsané v Desateru pro
rodiče předškolního věku, které je k dispozici zde.

2. Organizace a průběh zápisu

Motivační část zápisu
Smyslem této části zápisu je získat co nejvíc informací pro posouzení toho, zda může základní škola da
Vinci vzhledem k používaným metodám práce být vhodným místem pro rozvoj dítěte a zda se
očekávání rodičů shoduje s možnostmi školy. V rámci této části musí uchazeč dodat všechny potřebné
dokumenty a absolvovat individuální schůzku. Nedodržení termínu nebo nedodání podkladů ze strany
rodičů může být důvodem pro to, že dostanou přednost další zájemci.

Krok 1 - Předběžná přihláška

V případě zájmu o zápis do 1. třídy vyplní zákonný uchazeč předběžnou přihlášku prostřednictvím
kontaktního formuláře. Formulář bude k dispozici na webových stránkách školy od 27. 2. 2023 do 3. 3.
2023 nebo do vyčerpání maximální kapacity, která je 36 pohovorů.
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Krok 2 - Motivační dotazník pro rodiče

Motivační dotazník obdrží rodiče uchazeče nejpozději do 5 dnů po vyplnění kontaktního formuláře.
Dotazník je třeba vyplnit a zaslat elektronicky zpět nejpozději do 12. 3. 2023 na adresu
anna.vlckova@skoladavinci.cz. Je vhodné, aby dotazník vyplnili společně oba rodiče společně, za
každého uchazeče nám zašlete prosím pouze jeden dotazník.

Krok 3 - Dotazník pro učitele mateřské školy

V rámci předběžné přihlášky jsou uchazeči požádáni o poskytnutí informace a kontaktu na učitele
mateřské školy, kam dítě dochází. Na tohoto učitele se škola obrátí s žádostí o vyplnění dotazníku, ve
kterém bude mít možnost vyjádřit se k působení dítěte v rámci předškolního vzdělávání a ke
zkušenostem se spoluprací mateřské školy a rodiny.
Pokud dítě plnilo povinnou předškolní docházku individuálním způsobem, je možné, aby dotazník
vyplnila po domluvě jiná osoba. V případě, že učitel mateřské školy nebude ochoten dotazník vyplnit,
budeme společně hledat náhradní řešení. Chybějící dotazník nebude důvodem k snížení počtu bodů
v rámci bodového hodnocení kritérií pro zápis do základní školy.

Krok 4 - Individuální schůzka s rodiči a dítětem

Součástí zápisu je uskutečnění individuální schůzky zástupců školy s dítětem a jeho rodiči. Během
rozhovoru bude škola posuzovat splnění předpokladů pro vzdělávání v základní škole da Vinci
z hlediska školního vzdělávacího programu, filozofie školy a používaných vzdělávacích strategií
(podrobněji viz část 4. Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce). Schůzka se uskuteční
v období od 13. 3. 2023 do 5. 4. 2023. O termínu schůzky budou uchazeči s předstihem informováni.

Formální část zápisu
Formální část zápisu se uskuteční ve středu 12. dubna 2023 od 10:00 do 19:00 dálkovým způsobem.
Jedinou součástí formální části zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí k základnímu
vzdělávání. Odkaz na tuto žádost bude v uvedeném čase k dispozici na webových stránkách školy.
Pro možnost zápisu k povinné školní docházce je potřeba absolvovat všechny části zápisu.
Uchazeči, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, doloží k žádosti doporučující
posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Uchazeči, kteří budou žádat o předčasný nástup k povinné školní docházce, doloží k žádosti
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, případně i odborného lékaře (dle zákona
č. 561/2004 Sb., § 36, odst. 3 a § 37, odst. 1.).
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3. Zveřejnění výsledků zápisu
Po obdržení žádosti o přijetí k povinné školní docházce vyhodnotí škola informace získané během
motivační části zápisu a přidělí uchazeči bodové hodnocení podle níže zveřejněných kritérií. Na
základě bodového hodnocení stanoví škola pořadí přijatých uchazečů a náhradníků. Ke školní
docházce budou přijati uchazeči podle počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů i po uplatnění
doplňkových kritérií rozhodne o pořadí uchazečů los.

Před vydáním rozhodnutí mají uchazeči možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy a vyvěšeno na budově školy.
Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí doručeno poštou nebo datovou schránkou.
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4. Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní
docházce

1. Splnění předpokladů pro vzdělávání v základní škole da Vinci z hlediska školního
vzdělávacího programu, filozofie školy a používaných vzdělávacích strategií (max. 36
bodů)

1. dítě vyrůstá v prostředí založeném na svobodě a osobní zodpovědnosti (1 - 4 body)
2. dítěti vyhovuje volnější struktura prostředí a nevadí mu změny (1 - 4 body)
3. dítě se projevuje pro-sociálně, je rádo součástí kolektivu, rádo spolupracuje (1 - 4 body)
4. dítě koná činnosti zejména na základě vnitřní motivace (1 - 4 body)
5. dítě dokáže přiměřeně věku projevit své názory a postoje (1 - 4 body)
6. dítě je schopno přiměřeně věku popsat své silné a slabé stránky, zájmy a potřeby (1 - 4 body)
7. dítě dokáže respektovat nastavená pravidla a hranice (1 - 4 body)
8. dítě se dokáže samostatně rozvíjet ve vybraných oblastech svého zájmu bez využívání vnější

motivace (1 - 4 body)
9. dítě navštěvovalo mateřskou školu da Vinci minimálně 2 roky a během této docházky se

prokázala vhodnost vzdělávacích strategií školy pro dítě (1 - 4 body)

2. Dítě je ve věku, ve kterém se na něj vztahuje povinná školní docházka

Doplňkové kritérium, které se uplatní v případě rovnosti bodů. Přednost mají děti, které ke dni 1. 9.
2023 dovrší věku 6 let.

3. Sourozenec dítěte je žák základní nebo střední školy da Vinci

Doplňkové kritérium, které se uplatní v případě rovnosti bodů. Sourozenec musí být žákem základní
nebo střední školy v momentě předpokládaného nástupu dítěte do školy.

4. Los

V případě rovnosti bodů po vyhodnocení všech kritérií rozhodne o pořadí uchazečů los.

V Dolních Břežanech dne 20. 2. 2023

PhDr. Jiří Bureš, Ph.D., ředitel školy
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