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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení rodiče,

když jsme vloni připravovali a poprvé zkoušeli elektronický systém rezervací k zápisům do  prvních 
tříd, naší hlavní motivací bylo proces přihlašování dětí do škol v naší městské části co nejvíce 
 zjednodušit a zpříjemnit. Ale jak se říká, štěstí přeje připraveným, a já jsem velmi ráda, že takový 
systém máme zavedený a odzkoušený právě nyní, kdy se stal naprostou nezbytností.

V době, kdy se snažíme omezovat vzájemné potkávání na minimum, v čase všech protiepidemic-
kých opatření, Vám systém umožní rezervovat čas návštěvy školy elektronickou formou, připra-
ví přihlášku a data z ní odešle do databáze. Jednoduchý administrativní úkon usnadní přihlášení 
 prvňáčka jak Vám, tak ředitelům škol.

Veškeré podrobnosti k zápisům najdete v této informační brožuře, kterou jsme pro Vás připravili. 
Mnohem více o našich školách a jejich specializacích, včetně termínů online dnů otevřených dveří, 
se pak dozvíte z webových stránek www.jakdoskoly.cz.

Přeji vám i vašim dětem, ať jsou první kroky na dlouhé cestě za vzděláním co nejúspěšnější. 

Marie Kubíková, radní Prahy 6 pro školství
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JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Obecné informace 
  Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě do-

sáhne 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 (podrobnosti v §36 školského zákona).

  Můžete si zvolit libovolnou základní školu či školy. Ale doporučujeme vždy podat žádost 
do spádové školy. Rozdělení spádových oblastí je dáno vyhláškou o školských obvodech zá-
kladních škol (č. 4/2020 Sb., hl. m. Prahy), jejíž výňatek týkající se Prahy 6 najdete na  webu 
Prahy 6 (https://www.praha6.cz/spadove_oblasti).

  Žádost o přijetí dítěte lze podat do jedné (zpravidla spádové) nebo více základních škol. 
K podání žádosti lze využít:

 – osobní podání s využitím rezervačního systému;
 – osobní datovou schránku, upozornění: firemní datová schránka je nepřípustná;
 –  e-mail s uznávaným elektronickým podpisem, upozornění: nelze poslat jen  

prostý e-mail.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, např. e-mailem 
bez uznávaného elektronického podpisu, poštou apod., je nutné jej do 5 dnů, případně 
na výzvu ředitele školy, ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvede-
ných způsobů. Ředitel školy žádost přijme a dle stanovených kritérií a kapacitních možností 
rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do základní školy.

  Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel základní školy v kritériích.
  Základní škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst pro zápis a konkrét-

ní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v ZŠ, umístěním na webových 
stránkách ZŠ, apod. 

  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, včetně rezervace času pro osobní předání dokladů 
do jednotlivých základních škol, bude možné vyplnit od 17. 3. 2021 na www.jakdoskoly.cz 
a přes weby základních škol. V listinné verzi pro ruční vyplnění bude žádost k vyzvednutí bě-
hem úředních hodin v budově úřadu MČ Praha 6 nebo na základě telefonické dohody v jed-
notlivých školách. 

  Správní řízení bude zahájeno dnem 7. 4. 2021. 
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CO BUDETE POTŘEBOVAT K ZÁPISU
  Vyplněnou, podepsanou žádost o s přijetí 
  Doporučujeme vyplnit žádost elektronicky na webu www.jakdoskoly.cz, data pak 

bude mít dispozici každá zvolená škola. Zápis tím bude urychlen.

  Rodný list dítěte k nahlédnutí, případně jeho kopii. 

  Doklad o trvalém pobytu, případně jeho ověřenou kopii
  Občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce k nahlédnutí, popř. výpis z evi-

dence obyvatel.

Pozor, nájemní smlouva není považována za doklad o trvalém pobytu.
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  7. 4. – 8. 4. 2021: odevzdání žádosti o přijetí, tím je zahájeno správní řízení. 

 Čas zahájení a ukončení zápisu určují jednotlivé školy.

  5. 5. 2021 v době od 14:00 do 16:00 hod.: školy umožní nahlédnutí do spisu dítěte.

  6. 5. 2021: škola zveřejní výsledky zápisu ve 12:00 hod. pod unikátním registračním kódem 
dítěte formou seznamu přijatých dětí na školní vývěsce a webu školy.

  10. 5. 2021 v době od 14:00 do 16:00 hod.: v případě přijetí do dvou a více škol dodá zákon-
ný zástupce do zvolené školy zápisový lístek a podepíše zpětvzetí žádosti o přijetí pro školu, 
do které jeho dítě nenastoupí.

  24. 5. 2021: škola sejme výsledky zápisu ze školní vývěsky.

  Rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce dítěte nedostává, dokument je součástí složky správ-
ního řízení a na vyžádání lze získat jeho kopii.

Doporučujeme sledovat weby jednotlivých škol kvůli možným změnám organizace zápisu.

TERMÍNY



1. Na portálu městské části Praha 6 www.jakdoskoly.cz (v elektronické verzi)
  Vyplníte žádost (data jsou uložena v systému pro potřeby jednotlivých škol).

  Označíte vybrané školy (možnosti tisku pro každou školu zvlášť).

  Rezervujete si čas pro osobní odevzdání žádosti.

  Předvyplněnou žádost vytisknete, podepíšete a  v  den zápisu dodáte zvoleným způsobem 
do vybrané školy.

2. Na webových stránkách základních škol (v elektronické verzi)
Na webových stránkách jednotlivých škol bude k dispozici odkaz, který vás přesměruje na portál 
www. jakdoskoly.cz. Dále postupujte dle bodu 1.

3. Ve vstupní hale úřadu MČ Praha 6 (v listinné podobě)
Vyzvednutý dokument vyplníte, podepíšete a v den zápisu dodáte zvoleným způsobem do vybra-
né školy.

JAK ZÍSKAT FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ 
DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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Osobně
  7. 4. – 8. 4. 2021 lze odevzdat vyplněnou žádost o přijetí ve vybrané škole.
  V rámci elektronického systému na portálu www. jakdoskoly.cz si lze rezervovat termín 

a čas návštěvy ve vybrané škole. Bez rezervace je nutno počítat s časovou prodlevou. 
Přednost budou mít zákonní zástupci s rezervací času návštěvy. V případě, že se rodič 
nemůže osobně dostavit, může pověřit předáním dokumentů jinou zletilou osobu, a to 
na základě podepsané plné moci, která nemusí být úředně ověřená.

  Při osobním odevzdání žádosti bude předáno potvrzení o účasti na zápisu a unikátní 
registrační kód dítěte, pod kterým lze sledovat přijetí či nepřijetí dítěte v jednotlivých 
školách.

Soukromou datovou schránkou
  Žádost lze doručit dne 7. 4. – 8. 4. 2021 v době 0:00–23:59 hod.
  Možnost předvyplnění údajů v elektronickém systému Prahy 6 na portálu www.jakdo-

skoly.cz zůstává zachována
  Pomocí datové schránky mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizo-

vanou konverzí (požádat lze na České poště, Czech POINTu nebo u notáře): potvrzení 
o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 je možné pouze formou výpisu z evidence 
nebo registru obyvatel.

  Škola dne 9. 4. 2021 zašle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky 
potvrzení o účasti na zápisu, jehož součástí bude i unikátní registrační kód. 

E-mailem s uznávaným osobním elektronickým podpisem
  Žádost lze doručit dne 7. 4. – 8. 4. 2021 v době 0:00–23:59 hod.
  Možnost předvyplnění údajů v elektronickém systému Prahy 6 na portálu www.jakdo-

skoly.cz zůstává zachována.
  Potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 je možné pouze formou výpisu 

z evidence nebo registru obyvatel.
  Škola dne 9. 4. 2021 zašle zákonným zástupcům zpět na  uvedený e-mail potvrzení 

o účasti na zápisu, které obsahuje unikátní registrační kód. 

Poštou – ve výjimečných případech např. v případě karantény
  Vlastnoručně podepsaná žádost by měla být doručena ve dnech 7. 4. – 8. 4. 2021
  Možnost předvyplnění údajů v elektronickém systému na portálu www.jakdoskoly.cz 

zůstává zachována.
  Potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6  formou úředně ověřené kopie, 

rodný list postačí pouze v neověřené kopii.
  Do žádosti uveďte způsob předání unikátního registračního kódu (např. e-mail).

Výpis z evidence nebo registru obyvatel, autorizovanou konverzi dokumentů a pří-
padné zřízení datové schránky je možné zajistit na úřadě městské části po předcho-
zím objednání na tel. čísle 775 883 975.

JAK ODEVZDAT ŽÁDOST
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NEPŘIJETÍ DÍTĚTE
V případě přijetí do dvou a více škol:
  Zákonný zástupce dítěte dodá dne 10. 5. 2021 v době od 14:00 do 16:00 hod. do zvolené 

školy zápisový lístek, který obdrží spolu s potvrzením o účasti na zápisu. Dodání zápisového 
lístku je dobrovolné, velmi však usnadní proces zápisu.

  Zákonný zástupce současně podepíše zpětvzetí žádosti o přijetí pro školu, do které jeho dítě 
nenastoupí. Podepsané zpětvzetí v této škole ukončí správní řízení.

V případě nepřijetí dítěte:
  Obdržíte poštou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí.
 Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
  Odvolání se podává prostřednictvím ředitele příslušné základní školy a Magistrát hlavního 

města Prahy formálně přezkoumá postup ředitele školy, zda rozhodl dle předem stanove-
ných kritérií.

Odklad povinné školní docházky
  O odklad povinné školní docházky je možné požádat v době zápisu, nejpozději do 

30. 4. 2021.
  Pro kladné vyřízení žádosti musí být připojeny tyto doklady:
 – doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),
 – doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
  Pokud nebude žádost doložena potřebnými doklady, správní řízení bude do doby dodání 

těchto dokladů přerušeno, nejpozději však do 31. 8. 2021.

WWW.JAKDOSKOLY.CZ WWW.PRAHA6.CZ


