
     
    ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA  9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918

Informace k průběhu zápisu pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, milé děti.  Zápis žáků na ZŠ Chvaletická pro školní rok 2023/2024 bude probíhat prezenční 
formou 19. 4. 2023 od 13:00 do 18:00. 

K úspěšnému zápisu budete potřebovat

 vaše dítě
 rodný list dítěte
 doklad totožnosti zákonného zástupce, kde je uvedeno místo trvalého pobytu

Pro přijetí  žáka k plnění povinné školní  docházky na ZŠ Chvaletická není důležité,  zda přijdete k zápisu
19. 4. jako první, již ve 13:00. Určující je splnění kritérií pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání na ZŠ
Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918. Tato kritéria jsou zveřejněna na internetových stránkách školy a na
vývěskách obou budov školy. Proto jsem Vás chtěl požádat o racionální přístup a využití celého určeného
časového intervalu. Rádi bychom tak předešli vaší nespokojenosti s průběhem zápisu, když byste se svým
dítětem museli u zápisu dlouho čekat. 

Úspěšný průběh zápisu je podmíněn splněním následujících kroků:

1. Na internetových  stránkách  školy  v článku „REGISTRACE  K  ZÁPISU“  naleznete  elektronický
registrační formulář, který je nutné vyplnit. Významně se tím zjednoduší administrativní část zápisu.

2. Vyplnění  Registračního  formuláře  prosím  věnujte  maximální  pozornost.  Tato  data  se  budou
automaticky přenášet  do Zápisového lístku Vašeho dítěte, který pro Vás vytiskneme a připravíme
v den prezenčního zápisu.

3. Po úspěšném vyplnění  Registračního  formuláře,  tento  formulář  odešlete  kliknutím na  tlačítko
ODESLAT. Pokud  tento  krok  vynecháte,  nebudou  vyplněné  údaje  předány  škole  k  dalšímu
zpracování.

4. V den prezenčního zápisu 19. 4. 2023 od 13:00 do 18:00 hodiny si po příchodu do vestibulu školy
hlavní, tzv. „horní budovy“ ZŠ v ulici Chvaletická 918/3 vyzvednete vytisknutý Zápisní lístek, ve
kterém si překontrolujete veškerá data.

5. V případě, že v zápisním lístku naleznete chybu, požádáte pověřeného pracovníka školy o opravu 
chybných údajů.

6. V případě, že jste nemohli vyplnit elektronický registrační formulář on-line, vyplníte ho po příchodu 
k zápisu dle pokynů pověřeného pracovníka školy.

7. Zápisní lístek se správnými údaji podepíšete.



8. Na překontrolovaný a podepsaný zápisní lístek obdržíte registrační číslo. Pod tímto registračním čís-
lem bude probíhat veškerá další agenda zápisu Vašeho dítěte:

• přijetí
• nepřijetí
• případné losování
• zveřejnění údajů o výsledcích zápisu

Odklad školní docházky:
Na internetových stránkách školy  je umístěna žádost  o odklad školní  docházky.  Tuto vyplněnou žádost
přinese zákonný zástupce žádající o odklad školní docházky pro rok 2023/2024 do školy v termínu určeném
pro zápis. S žádostí musí být dodáno doporučení poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo
klinického psychologa.  Pokud zákonný zástupce nedoloží  patřičná doporučení,  správní  řízení se v tomto
případě přeruší a ředitel školy stanoví termín, do kterého je nutné příslušná doporučení doložit. Děti, které
měly odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023, se musí se také zúčastnit zápisu. S sebou si přinesou
rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Přípravná třída:
Na internetových stránkách školy je umístěna žádost o zařazení do přípravné třídy.
Podmínkou přijetí žáka do přípravné třídy je:

• absolvování zápisu do 1. třídy pro rok 2023/2024 ve spádové škole
• rozhodnutí o odkladu školní docházky
• doporučení odborného lékaře a školského poradenského zařízení

V případě jakýchkoliv dotazů, eventuálních nejasností, kontaktujte prosím mailem pana kolegu, který má
zápis v kompetenci 
 

        Mgr. Dominik Sucháň  d.suchan@zschvaleticka.cz

Věříme, že společně úspěšně zvládneme zápis a těšíme se na naše nové prvňáčky.

Mgr. Josef Knepr
V Praze dne 8. 3. 2023 ředitel školy


