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ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, GUTOVA 1987/39, příspěvková organizace
Se sídlem Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10, Strašnice
Fakultní škola pedagogické fakulty UK
Škola s rozšířenou výukou matematiky
IČO: 476 11 880,tel.274 021920 -24
E -ma i l : sko l a @z sg uto va .c z, w ww. z sg uto va. cz
DS: sd3ybhx

Č. j.: GUT/GUT/043/2022/Vo
V Praze 22. 2. 2022

informační list

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2022
Vážení rodiče, seznamte se prosím s informacemi k zápisu
do první třídy pro školní rok 2022/23
ZMĚNA PRO VARIANTU DISTANČNÍHO ZÁPISU VYHRAZENA

TERMÍN ZÁPISU

 úterý 5. dubna 2022, od 14:00 hod. do 18:00 hod.
 středa 6. dubna 2022, od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Přihlašování k zápisu probíhá on-line cestou. Škola zveřejní informace a přístupový baner v měsíci
březnu. Jak režim pracuje je možno prohlédnout v odkazu: https://zapisyonline.cz/ .
Následnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podává jeden z rodičů dítěte.
PODMÍNKY PŘIJETÍ
Ve školním roce 2022/23 plánuje škola otevřít tři první třídy. Na základě podání žádosti při
zápisu bude přijato max. 84 uchazečů s nejvyšším bodovým ziskem. Tento limit se snižuje podle počtu
přijatých žádostí, jejichž řízení není v den vydání ostatních rozhodnutí ukončeno.
Pro případ převisu počtu žádostí o přijetí stanovuje Ředitel školy tato kritéria:
Kritéria se dělí na A) hlavní a B) doplňková. Doplňková kritéria jsou bodovaná.
A) HLAVNÍ KRITÉRIUM
Dítě, které má v době podání žádosti k základnímu vzdělávání místo trvalého pobytu (v případě
cizinců místo pobytu) ve školském obvodu1 ZŠ Gutova přijímá škola přednostně.
DOLOŽÍ RODIČ - předložením občanského průkazu.
B) DOPLŇKOVÁ KRITÉRIA
bodové
(bodovaná)
hodnocení
Dítě, které nemá místo trvalého pobytu ve školském obvodu, může získat body, jde-li o:
1. Dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v MČ
5 bodů
Praha 10, jehož sourozenec je ve školním roce 2021/22 žákem 1. – 8.
ročníku ZŠ Gutova.
Bydliště DOLOŽÍ RODIČ předložením občanského průkazu. Škola informaci o
sourozenci ověří dle údajů ve školní matrice.
2. Dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v MČ
4 body
Praha 10.
Bydliště DOLOŽÍ RODIČ předložením občanského průkazu.
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3. Dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné
MČ, jehož sourozenec je ve školním roce 2021/22 žákem 1. – 8. ročníku ZŠ
Gutova.
Bydliště DOLOŽÍ RODIČ předložením občanského průkazu. Škola informaci o
sourozenci ověří dle údajů ve školní matrice.
4. Dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné
MČ.
Bydliště DOLOŽÍ RODIČ předložením občanského průkazu.
5. Dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo
HMP, jehož sourozenec je ve školním roce 2021/22 žákem 1. – 8. ročníku
ZŠ Gutova.
Bydliště DOLOŽÍ RODIČ předložením občanského průkazu. Škola informaci o
sourozenci ověří dle údajů ve školní matrice.

3 body

2 body

1 bod

ROVNOST BODŮ
V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči, stanoví ředitel pořadí průkazným losováním
těchto uchazečů. Termín případného losování bude stanoven na 12. 4. 2022.
 V minulých letech se vždy podařilo zapsat všechny přijaté uchazeče.
VĚK DÍTĚTE
Povinná školní docházka ve školním roce 2022/23 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2016.
SPÁDOVÝ OBVOD ŠKOLY
Spádový obvod školy je vymezen vyhláškou č. 4/2020 Sb. Hl. m. Prahy o školských obvodech
základních škol (z 1. 4. 2020). Spádový obvod ZŠ Gutova je uveden v příloze.
K VÝBĚRU ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM
Oba Rodiče dítěte se na výběru školy předem dohodnou. Žádost podá a podepíše jen jeden z Rodičů. Je-li
ve věci výběru školy zjištěna neshoda Rodičů v průběhu správního řízení (nebo škola neshodu rodičů
dovodí), vyhovět žádosti o přijetí nelze.
K ZÁPISU S SEBOU VEZMĚTE:
 Občanský průkaz Rodiče
 Rodný list dítěte
 Cizinci předloží doklad o pobytu v ČR
INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU
Zápis je složen z formální části a z rozhovoru s dítětem. Rodič je u obou částí přítomen.
Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem je zaměřen na motivování dítěte na školní docházku a
orientační posouzení jeho školní připravenosti. Rozhovor nepřesáhne 20 minut.
POUČENÍ a OSTATNÍ INFORMACE:
 Vyučovací jazyk, kterým se na škole vyučuje, je jazyk český.
 U dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí
může škola zákonným zástupcům poskytnout informace o možnostech rozsahu a nabídky individuální
pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy.
Poučení: rodiče mají právo nahlédnout do spisu vedení žádosti a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Rodiče se v této věci mohou dostavit do školy ve čtvrtek dne 20. dubna 2022 od 15:00 do 16:00 hod.
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 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí, budou oznámena zveřejněním
přidělených registračních čísel na úřední desce školy a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup
ve středu dne 5. května 2022. Tímto zveřejněním se rozhodnutí považují za oznámená.
 Rozhodnutí v listinné podobě budou předána na informační schůzce.
 Rozhodnutí o nepřijetí navíc zaslána korespondenční cestou.
 Informační schůzka rodičů přijatých dětí se koná v úterý 14. června 2022 v 17:00 hod. Z důvodu
omezené kapacity jednací místnosti žádáme o účast pouze jednoho Rodiče. Děti se schůzky
neúčastní.
ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (OŠD) - doporučený postup a poučení
 V den zápisu předá Rodič vyplněnou ŽÁDOST včetně odborných stanovisek nebo prozatím
informuje školu o úmyslu podat ŽÁDOST.
 Žádost o OŠD (dále jen „ŽÁDOST“) se podává na formuláři, který bude k dispozici na stránkách
školy (www.zsgutova.cz/ Informace a formuláře/ Zápis) nebo ho rodič obdrží ve škole v den Zápisu.
 Rodič předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
 Přítomnost dítěte u jednání o OŠD není nutná.
 V souladu s doporučením MŠMT škola požaduje i v žádosti o OŠD uvést informaci o vzájemné
shodě Rodičů. Shoda Rodičů se dokládá podpisem alespoň jednoho z nich na formuláři ŽÁDOSTI.
 Je-li zjištěna neshoda Rodičů, vyhovět žádosti ve věci OŠD nelze.
 Po termínu zápisu podává Rodič ŽÁDOST osobně k rukám zástupkyně ředitele PaedDr. Marie
Zajdlové. Schůzku je třeba sjednat předem (tel.: 274 021 923, 724 707 670).
Poučení: rodiče podávající ŽÁDOST mají právo nahlédnout do spisu vedení žádosti a vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Rodiče se v této věci mohou dostavit do školy po dohodě termínu.

Mgr. Jiří
Voneš

Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Voneš
Datum: 2022.02.22
07:28:13 +01'00'

Mgr. Bc. Jiří Voneš
ředitel školy
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Příloha

Městská část Praha 10 - Školský obvod Základní škola, Praha 10, GUTOVA 39/1987
Výňatek z podle Obecně závazné vyhlášky MHMP č. 4/2021 Sb. s účinností od 1. 4. 2021.
Benická
Bylanská

U Vesny
Újezdská

Čestlická

Gutova

V Olšinách sudá 28 – 108, lichá 43 – 69
V Předpolí 1 – 20
V Zátočce
Vilová
Voděradská

Hvozdnická

Železniční

K Rybníčkům 1– 26
Ke Strašnické
Kolovratská
Korytná
Krátká lichá 17 a vyšší, sudá č. 12
Kruhová
Krupská

Krabošická, Na Rozjezdu 2

Dubečská 1 - 9

Litochlebská
Malá Bylanská
Molitorovská
Mrštíkova
Na Hroudě vyjma 1 - 23
Na spádu
Nad Primaskou lichá č. 1-29, sudá 2-20
Nosická 10 - 26
Nučická
Nupacká
Petrovická
Pitkovická
Pod Altánem
Průběžná
Průhonická
Radošovická
Srbínská
Stránčická
Svojetická
Šeberovská
U Hranic
U Hráze
U Nových vil
U Trati

Ulice v seznamu z MHMP nyní neuvedena. Na adresy
v ulici ale lze pohlížet jako na spádové pro ZŠ Gutova.
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