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Průběh a kritéria zápisu k povinné školní docházce 

 

 

Zápis k přijetí do 1. ročníku Základní školy Štěchovice s nástupem od 1. 9. 2021 

se uskuteční on-line prostřednictvím aplikace Zápisy online v období 

 06. 04. 2021 do 23. 04. 2021. 

Banner (logo aplikace) je vložen na webové stránce naší školy a propojen s odkazem 

na elektronickou přihlášku. Po vyplnění a odeslání registrace obdrží zákonný zástupce 

e-mailem elektronickou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně Žádost 

o odklad povinné školní docházky. Ty vyplní, podepíše, přiloží k nim podle druhu 

žádosti zákonem vyžadované přílohy a doručí jedním z následujících způsobů škole:  

• poštou na adresu ZŠ Štěchovice, okres Praha – západ, Školní 122, 

252 07 Štěchovice; 

• e-mailem, pouze pokud může zákonný zástupce Žádost opatřit 

kvalifikovaným elektronickým podpisem, na adresu 

zsstechovice@email.cz; 

• osobní datovou schránkou (ne firemní) na DS naší školy - ID 2qamsy3, 

• osobně, vložením do hnědé poštovní schránky u hlavního vchodu 

do budovy školy. 

 

Zákonem vyžadovanými přílohami jsou: 

• k žádosti o přijetí – kopie rodného listu dítěte (v digitální nebo papírově 

podobě),  

• k žádosti o odklad povinné školní docházky – kopie rodného listu dítěte, 

doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa (v digitální nebo papírově podobě).  

 

Motivační část zápisu proběhne na dobrovolné bázi v on-line prostředí MS Teams. 

Odkaz na tuto schůzku, která se uskuteční dne 21. 04. 2021, bude zákonným 

zástupcům odeslán na e-mail uvedený v žádosti o přijetí. Pokud by se rapidním 
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způsobem změnila epidemická situace v zemi k lepšímu, bude forma motivační části 

zápisu změněna na prezenční. Podrobnější informace by pak byly opět zveřejněny 

na webových stránkách školy.  

Hlavním kritériem přijetí je tzv. spádovost (povinnost školy přijmout dítě 

s trvalým pobytem ve školském obvodu – Štěchovice, Masečín, Třebenice, tedy 

katastrální území obce Štěchovice). 

  

Základní škola Štěchovice, okres Praha-západ přijme 

pro školní rok 2021/2022 do 1. ročníku 25 žáků. 

 

Spádové děti budou přijaty i nad rámec tohoto počtu. Nespádové děti budou přijímány 

pouze tehdy, když výsledný počet žáků ve třídě nepřekročí 25. Z nespádových dětí 

budou přednostně přijaty děti se sourozencem již navštěvujícím naši školu. Při 

nemožnosti použití tohoto kritéria proběhne losování. Termín konání případného 

losování bude uveřejněn na webových stránkách školy. 

Seznam přijatých žáků (jejich registrační čísla) bude zveřejněn na webových 

stránkách naší školy dne 07. 05. 2021.  

 

 

 

 

Ve Štěchovicích dne 29. března 2021                                          Mgr. Hana Kurasová 

                                                                                                       ředitelka školy 


