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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 39/1987
se sídlem Gutova 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
Fakultní škola pedagogické fakulty UK
Škola s rozšířenou výukou matematiky
IČO: 476 11 880,tel.274 021920 -24, fax.274 021 922,
E -ma i l : sko l a @z sg uto va .c z, w ww. z sg uto va. cz

Č. j.: A/0702-2/2017

V Praze 13. 12. 2017

informační list – aktualizace k 13. 12. 2017

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2018
Vážení rodiče, seznamte se prosím s novými informacemi k zápisu
do 1. třídy pro školní rok 2018/19.
I.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO VÝBĚR ŠKOLY:

 ZŠ GUTOVA NESE ODPOVĚDNOST ZA KVALITU VÝUKY. Ve výhradní kompetenci právního
subjektu školy je proto tvorba školního vzdělávacího programu, určování forem výuky, výběr učebních
materiálů, tvorba úvazků učitelů včetně rozvrhu žáků a též i personální záležitosti.
 RADUJEME SE SPOLEČNĚ S RODIČI ZE ŠKOLNÍCH ÚSPĚCHŮ JEJICH DĚTÍ - našich žáků.
 PŘI ŘEŠENÍ VÝUKOVÝCH A KÁZEŇSKÝCH PROBLÉMŮ ŽÁKŮ POŽADUJEME OD RODIČŮ
SOUČINNOST.

II.
VYHLÁŠENÍ ZÁPISU
Ředitel školy v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a dalším vzdělávání, v platném znění (dále jen "Školský zákon") stanovuje termín a
dobu zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/19 (dále jen „Zápis“) takto:



středa 4. dubna 2018, od 14:00 hod. do 18:00 hod.
čtvrtek 5. dubna 2018, od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Účastníkem správního řízení je dítě. Rodič dítěte účastníkem řízení není a vystupuje v řízení jako
zákonný zástupce dítěte.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podává výlučně zákonný zástupce dítěte (dále jen „Rodič“).
Pověření k zastupování dítěte jinou osobou je třeba ověřitelně doložit.
Žádost se podává při Zápisu na formuláři, který bude k dispozici na stránkách školy od 26. 3. 2018
(www.zsgutova/Dokumenty ke stažení/Zápis).
III.
PODMÍNKY PŘIJETÍ
Ve školním roce 2018/19 plánuje škola otevřít tři první třídy. Ředitel školy stanovuje v souladu
s § 36 Školského zákona kritéria pro přijetí do 1. ročníku.
Kritéria se dělí na hlavní a doplňková. Doplňková kritéria jsou bodovaná a podle bodových hodnot
seřazena do pořadí. Při uplatnění více kritérií se body sčítají. Na základě podání žádosti při Zápisu
bude přijato 87 uchazečů s nejvyšším bodovým ziskem. Tento limit se snižuje podle počtu přijatých
žádostí, jejichž řízení není v den vydání ostatních rozhodnutí ukončeno.
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Pro uplatnění kritéria musí Rodič uvedený údaj průkazně doložit (např. potvrzení o místě trvalého
pobytu). Některé údaje ale zkontroluje škola ve vlastní dokumentaci a dokládat je není třeba - viz např.
některá doplňková kritéria.
HLAVNÍ KRITÉRIUM
Dítě, které má v době podání žádosti k základnímu vzdělávání místo trvalého pobytu ve školském
obvodu1 ZŠ Gutova (dítě umístěné ve školském zařízení pro výkon specifické výchovy a péče ve
školském obvodu) přijímá škola přednostně.
DOLOŽÍ RODIČ - nejlépe předložením občanského průkazu.
DOPLŇKOVÁ KRITÉRIA
(bodovaná)
Dítě, které nemá místo trvalého pobytu ve školském obvodu, může získat body:
1. Dítě, jehož sourozenec je ve školním roce 2017/18 žákem 1. – 8. ročníku ZŠ
Gutova.
(Kritérium sociální povahy, které upřednostňuje nejbližší rodinné vazby dítěte).
RODIČ NEDOKLÁDÁ. Škola informaci ověří dle údajů ve školní matrice.
2. Dítě, které má místo trvalého pobytu v širším obvodu MČ Praha 10.
(Kritérium sociální povahy, které je obdobou výše uvedeného hlavního kritéria,
neboť je vyvozeno z povinnosti úřadu MČ Praha 10 zajistit přijetí k povinné školní
docházce všem dětem majícím trvalé bydliště na území městské části).
DOLOŽÍ RODIČ nejlépe předložením občanského průkazu.
3. Dítě s odkladem školní docházky pro školní rok 2017/2018 povoleným
ředitelem ZŠ Gutova.

bodové
hodnocení
2 body

1 bod

xxx

Kritérium zrušeno jako neodůvodněné upřednostnění dítěte s odkladem před dětmi
ostatními. Dítě, kterému ředitel povolil odklad, musí jako sedmileté nastoupit k plnění
povinné školní docházky stejně jako dítě šestileté, jehož zákonní zástupci o odklad
nežádali. Právo být přijat k základnímu vzdělávání, je u takových dětí shodné.

CELKEM max.

3 body

ROVNOST BODŮ. V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči (počet zbývajících volných
míst je nižší, než počet uchazečů, kteří získali nejvyšší shodný počet bodů), stanoví ředitel pořadí
losováním těchto uchazečů. Průběh losování bude komisionální. Výsledky budou zaznamenány
protokolárně a zveřejněny.

IV.
DĚTI CIZINCI
Povinná školní docházka ve školním roce 2018/19 se kromě občanů ČR vztahuje i na občany (děti)
jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní
docházka vztahuje na jiné cizince (děti), kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo
přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky (děti) řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Uvedené skutečnosti je u zápisu nutno průkazně doložit.

V.

VĚK DÍTĚTE

Povinná školní docházka ve školním roce 2018/19 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2012. Lze
podat žádost i u "nešestiletých" dětí, které se narodily v období od 1.9 2012 do 31. 12. 2012.
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Viz příloha – Školský (spádový) obvod ZŠ Gutova
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Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Po podání žádosti mohou být
přijaty i děti narozené od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013. Podmínkou je doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře. Jedná se o výjimečné situace. O přijetí dětí všech
uvedených věkových kategorií rozhoduje ředitel školy.

VI.
VI) SPÁDOVÝ OBVOD ŠKOLY
Spádový obvod školy je vymezen vyhláškou Hl. města Prahy č. 17/2016 Sb. o školských obvodech
základních škol (z 24. 11. 2016). Výtah z vyhlášky týkající se spádového obvodu ZŠ Gutova je
vyvěšen na úřední desce školy a uveden na stránkách školy2.
VII.
K VÝBĚRU ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM
Rodič si může základní školu vybrat. Škola má povinnost přijmout dítě ze svého spádového obvodu
přednostně. Při naplnění plánovaného počtu míst v 1. ročníku školy má povinnost městská část (Praha
10) umístit dítě na některou ze škol své městské části, kde je kapacita volná. Podmínkou je trvalé
bydliště dítěte na území MČ Praha 10.
V souladu s doporučením MŠMT škola u Zápisu požaduje písemnou informaci o vzájemné shodě
obou Rodičů při výběru školy. Neshodou je též situace, kdy druhý ze zákonných zástupců podal
žádost o přijetí do jiné základní školy. Shoda Rodičů se potvrzuje podpisem alespoň jednoho z
nich na formuláři žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání tak, aby mohla být škola v dobré
víře, že mezi rodiči panuje ve výběru školy shoda.
Je-li zjištěna neshoda Rodičů ve věci výběru školy (nebo škola neshodu rodičů z určitých skutečností
dovodí – a nemůže být tak v dobré víře), vyhovět žádosti o přijetí nelze. Ředitel řízení přeruší a vyzve
Rodiče, aby o vyřešení nedohody požádali ve zrychleném řízení soud. Soud rozhodne o výběru školy3.
K ZÁPISU S SEBOU VEZMĚTE:

Občanský průkaz

Rodný list dítěte.

Cizinci předloží doklad o pobytu v ČR – viz oddíl IV) (Děti cizinci)
Žádost o přijetí je možno přinést již předem vyplněnou (viz: www.zsgutova.cz/soubory ke
stažení/Zápis - k dispozici od 26. 3. 2018). Rodič, který má jako soukromá osoba DATOVOU
SCHRÁNKU, uvede tuto skutečnost a kontaktní údaje do Žádosti.
VIII.

IX.
INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU
Zápis je složen z formální části a z rozhovoru s dítětem. Zákonný zástupce může být u obou součástí
přítomen. Formální část je zahájena podáním žádosti Rodič o Zápis dítěte (viz předchozí odstavec).
Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem je zaměřen na motivování dítěte na školní docházku a
orientační posouzení jeho školní připravenosti (dokumenty: Desatero MŠMT, Rozhovor s dítětem u
Zápisu – budou umístěny na stránkách školy). Rozhovor nepřesáhne 20 minut.
X.
OSTATNÍ INFORMACE:
 Vyučovací jazyk, kterým se na škole vyučuje, je jazyk český.

) Viz příloha – Školský (spádový) obvod ZŠ Gutova
) Nutno odlišit od situace, kdy soud již pravomocně rozhodl o svěření dítěte do střídavé výchovy rodičů a kde je následně
nezbytná docházka do dvou škol. Takové rozhodnutí soudu musí Rodič při Zápisu oznámit a prokazatelně doložit. Zvláště
důležité pro pozdější procesní úkony školy je podání informace u Zápisu, do které z obou škol nastoupí dítě jako první.
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 U dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí nebo ze sociálně znevýhodněného
prostředí může škola zákonným zástupcům poskytnout informace o možnostech rozsahu,
individuální pomoci a komunikaci pro přípravu dítěte na vstup do školy.
 Rodiče mají právo nahlédnout do spisu vedení žádosti a vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí. Rodiče se v této věci mohou dostavit do školy v úterý dne 10. dubna 2018 od 8:00 do
17:00 hod. a svého práva využít.
 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, budou oznámena zveřejněním
přidělených registračních čísel na veřejně přístupném místě (na úřední desce školy) a dále
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve středu dne 18. dubna 2018. Tímto zveřejněním se
rozhodnutí považují za oznámená.
 18. dubna 2018. Škola jako orgán veřejné moci zasílá rozhodnutí do datových schránek těch
rodičů, kteří ji mají jako soukromé osoby zřízené a kteří tuto skutečnost škole sdělili a poskytli jí
přístupové údaje.
 Rozhodnutí v listinné podobě si zákonní zástupci mohou vyzvednout ve středu dne 2. 5. 2018
v čase 14:30 – 16:00 hod. a ve čtvrtek 3. 5. 2018 v čase 16:00 – 17:00 hod.
 Rozhodnutí o nepřijetí budou oznámena ve středu 18. dubna 2018 zveřejněním přidělených
registračních čísel na veřejně přístupném místě (na úřední desce školy), způsobem umožňujícím
dálkový přístup a zaslána též korespondenční cestou.
 Škola doporučuje seznámit se se zněním školního řádu (www.zsgutova.cz)
 Školní družina (dále jen ŠD). Přijetí do ŠD není nárokové (viz školní řád). Škola zpravidla
vyhovuje žádostem o přijetí do ŠD u žáků 1. - 3. tříd. Žáky vyšších ročníků přijímáme pouze
výjimečně, je-li volná kapacita ŠD.
 Upozorňujeme rodiče, zejména z jiných spádových oblastí, na povinnost zajistit denně včasný
nástup do školy dle znění školního řádu. Pozdní příchody jsou porušením školního řádu.
 Informační schůzka rodičů přijatých dětí se zástupci školy se koná v úterý 12. 6. 2018
v 17:00 hod. Z důvodu omezené kapacity jednací místnosti žádáme o účast pouze jednoho
Rodiče. Děti se schůzky neúčastní.
XI.
ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (OŠD) - DOPORUČENÝ POSTUP
 Žádost o OŠD se podává na formuláři, který bude k dispozici na stránkách školy od
16. ledna 2018 (www.zsgutova.cz/Dokumenty ke stažení/Zápis) nebo ho rodič obdrží ve škole
v den Zápisu.
 Má-li zákonný zástupce záměr požádat o OŠD, dostaví se do školy v termínu Zápisu na ZŠ
Gutova ve dnech 4. – 5. dubna 2018.
 Škola zařadí dítě do evidence (nutno přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list
dítěte).
 V souladu s doporučením MŠMT škola požaduje v žádosti o OŠD uvést písemnou informaci o
vzájemné shodě obou Rodičů podat žádost o OŠD. Shoda Rodičů se dokládá podpisem alespoň
jednoho z nich na formuláři žádosti o OŠD.
 Je-li zjištěna neshoda Rodičů ve věci podání žádosti o OŠD, vyhovět žádosti ve věci OŠD
nelze. Ředitel řízení přeruší a vyzve Rodiče, aby o vyřešení nedohody požádali ve zrychleném
řízení soud.
 Přítomnost dítěte u jednání o OŠD není nutná.
 Zákonný zástupce vyplní formulář „Informace o záměru podat žádost o OŠD“ nebo přímo
předá vyplněnou žádost o OŠD včetně podporujících odborných stanovisek.
 Rodič podává žádost o OŠD osobně k rukám zástupkyně ředitele PaedDr. Marie Zajdlové.
Schůzku je třeba sjednat předem (tel .. 274 021 923, 724 707 670).
 Termín podání Žádosti o OŠD (včetně odborných posudků) škole je od 1. do 30. dubna 2018.
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 Doručujeme rodičům, aby ve věci OŠD a ve věci termínu vyšetření dítěte jednali se školským
poradenským zařízením v předstihu.

Přehled důležitých termínů, které se týkají ZÁPISU do 1. tříd
TERMÍN
13. 12. 2017
21. 3. 2018
26. 3. 2018
4. 4 2018

18. 4. 2018

ČAS
8:00 – 11:40
8:00 – 11:40
xxx
14:00 - 18:00
hod.
14:00 - 18:00
hod.
8:00 - 17:00
hod
xxx

18. 4. 2018

xxx

2. 5. 2018

14:30 – 16:00
hod.
16:00 – 17:00
hod.
17:00 hod

5. 4. 2018
10. 4. 2018

3. 5. 2018
12. 6. 2018

UDÁLOST/ÚKON
Den otevřených dveří I
Den otevřených dveří II
Vložení formuláře žádosti na stránky školy
První den zápisu
Druhý den zápisu
Možnost pro Rodiče nahlédnout do spisu vedení žádosti a vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí.
Oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje - zveřejněním
přidělených registračních čísel, zaslání rozhodnutí do datových
schránek.
Oznámení rozhodnutí, kterým se nevyhovuje - zveřejněním
přidělených registračních čísel
Možnost vyzvednutí rozhodnutí v listinné podobě
Možnost vyzvednutí rozhodnutí v listinné podobě
Informační schůzka rodičů přijatých dětí se zástupci školy

Přehled důležitých termínů, které se týkají žádosti o ODKLAD
TERMÍN
16. 1 2018
4. – 5. 4.
2018.
1. - 30. 4.
2018.

ČAS
xxx
14:00 - 18:00
hod.
xxx

UDÁLOST/ÚKON
Vložení Žádost o OŠD na stránky školy
Termín projednání záměru žádosti o OŠD – osobní návštěva ve
škole
Termín podání Žádosti o OŠD (včetně odborných posudků) škole

Mgr. Bc. Jiří Voneš
ředitel školy
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Příloha.

Městská část Praha 10 -

Školský obvod Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987

Benická
Bylanská
Čestlická
Dubečská – lichá č. 3 – 9; sudá č. 2 – 8
Gutova
Hvozdnická
K Rybníčkům – lichá č. 13 – 17, sudá č. 20 – 36
Ke Strašnické
Kolovratská
Korytná
Krabošická
Kruhová
Krupská
Malá Bylanská
Molitorovská
Na hroudě – lichá č. 25 – 71; sudá č. 4 – 20, 26, 28
Na rozjezdu
Na spádu
Nosická
Nučická
Nupacká
Petrovická
Pitkovická
Pod altánem – lichá č. 9, 57 – 105; sudá č. 32 – 48
Průběžná – lichá č. 1 – 45, 77; sudá č. 2 – 4, 24 ,– 36
Radošovická
Srbínská
Stránčická
Svojetická
U hranic – lichá č. 5 – 21; sudé č. 8
U hráze
U trati
U Vesny
Újezdská
V korytech – lichá č. od č. 39; všechna sudá č. ¨
V olšinách – lichá č. 35 – 65; sudá č. 32 – 122
V předpolí – lichá č. 1 – 19; sudá č. 4 – 16
V zátočce
Voděradská
Železniční

