
 
 
 
 
 
 

 

Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 

 

Na základě „Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné 

školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021“ ze dne 18. 3. 

2020 budou zápisy probíhat pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte 

(včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) škole jedním z následujících 

způsobů: 

 

  do datové schránky školy – ID datové schránky Základní školy Zahrádka je: ekw5exq 

  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) 

  poštou 

  osobní podání (termín nutné domluvit předem) buď telefonicky na čísle 222 584 841, 

775 859 539 nebo e-mailem: info@zszzahradka.cz 

 

Pokud bude podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce 

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

 

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. do 30. 4. 2020. K zápisu je nutné dodat následující 

dokumentaci: 

- platné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání 

- žádost o přijetí ke vzdělávání do Základní školy Zahrádka (použijte prosím formulář 

na webových stránkách školy v sekci „Dokumenty a povinné informace/Formuláře“) 

 

Základní škola Zahrádka poskytuje vzdělávání žákům s těžkým kombinovaným postižením  

a poruchami autistického spektra. 

 

Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Zahrádka, Praha 3,  

U Zásobní zahrady 8, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní školu speciální, díl II. 

 

Podmínkou pro přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do 

školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. V doporučení je v identifikátoru 

znevýhodnění diagnostikované kombinované postižení a zároveň mentální postižení 

středního, těžkého nebo hlubokého stupně. 

Přednost mají děti se stanoveným 5. stupněm podpůrných opatření 

 

Základní škola Zahrádka není spádová. V září 2020 může škola přijmout k plnění povinné 

školní docházky 6 žáků.  

 

Dojde-li k situaci, že nebude možné přijmout všechny děti, které podmínky splnily, bude o 

přijetí rozhodnuto losováním. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří daná kritéria 

splňují. Losování proběhne za účasti vedení školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele. 

Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit. O průběhu losování a 

výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webu školy. 

 

Žadatel o přijetí má možnost využít práva nahlížet do spisu (podle § 38 správního řádu), a to 

od 4. do 7. 5. 2020 denně mezi 9,00 – 12,00 hod. v ředitelně školy. 

 

mailto:info@zszzahradka.cz


V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je potřeba škole předat následující 

dokumentaci: 

- Platné doporučení školského poradenského zařízení k odkladu 

- Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

- Žádost o odklad (použijte prosím formulář na webových stánkách školy v sekci 

„Dokumenty a povinné informace/Formuláře“) 

 

 

Mgr. Dagmar Rosecká, ředitelka školy 

 

V Praze dne 19. 3. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


