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Ředitel školy tímto
vyhlašuje zápis do přípravné třídy  

a vydává kritéria pro přijetí do přípravné třídy

Úvod – co je přípravná třída, jak funguje atp.
Se souhlasem zřizovatele školy a po projednání s mateřskou školou Hradištko, okres Praha-západ, bude 
otevřena přípravná třída. 
Žádost o „schválení“ posílá ředitel školy k příslušnému krajskému úřadu při uzavření zápisu a přijetí žádostí 
uchazečů, nejpozději do 30. 6. 2021.
Organizace přípravné třídy se řídí zejména § 47 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
V současné době má škola pro přípravnou třídu vybranou kvalifikovanou učitelku, dostatečný prostor 
(učebnu) a spolu se zřizovatelem se řeší její vybavení přiměřené věku budoucích žáků a jejich aktivitám a 
činnostem. 
Maximální počet žáků ve třídě je 15! 
Přípravná třída je určena dětem poslední rok předškolní docházky, zejména žákům s odkladem.
Činnosti v přípravné třídy pomáhají dětem rozvíjet oslabené činnosti, pomáhají adaptovat na školní docházku,
nesjou klasickou školní docházkou. 
V odpoledních hodinách mohou děti z přípravné třídy využít školní družinu (v provozu do 17.00).

Doporučení PPP – je potřeba, ale škola může počkat a pomůže
K přijetí do přípravné třídy je nutné doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 
Není-li možné doporučení dodat ihned spolu s žádostí, je nutné ho dodat nejpozději 15. června. Brzké dodání 
doporučení usnadňuje řízení na krajském úřadě a uspíší možnost přijetí dětí do přípravné třídy. 

Zápis do přípravné třídy je vyhlášen na období 
od 19. dubna do 7. května 2021. 

Vhodný termín pro osobní podání žádostí ve škole je 

středa 5. května 2021  9.00 - 18.00 hodin.

Žádosti  se podávají nejlépe osobně ve škole po předchozí dohodě.
S sebou přineste: SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ, RODNÝ LIST DÍTĚTE, příp. doporučení z PPP.
Vše ostatní (formulář žádosti a propisku) obdržíte ve škole, kde Vám s vyplněním pomůžeme.
Při podání elektronickou formou je nutné zaslat také  úředně ověřený doklad, že je rodič zákonným 
zástupcem dítěte, za kterého jedná.  Ze elektronické podání se považuje podání  prostřednictvím 
datových schránek – IDDS: 4ubmmpf, příp. na e-mail: skola@zshradistko.cz s následným dodáním 
potřebných dokladů v listinné originální podobě.

Formulář žádosti obdržíte ve škole. Pro zájemce bude v termínu zápisu ke stažení na webových 
stránkách školy.
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Žádosti o přijetí se budou vyřizovat na základě následujících kritérií.

Kritéria pro přijetí dětí do přípravné třídy

tzv. Spádová oblast
Hlavním kritériem přijetí je tzv. spádovost. Spádovou oblastí se rozumí katastrální území 
obce Hradištko vč. místních částí (viz zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 13. března 
2017). Ve výsledku tedy trv. bydliště dítěte v obci Hradištko.

Věk a další podmínky dětí – uchazečů o zařazení do přípravné třídy.
Přípravná třída je určena pro děti, 
- které dovrší do 31. srpna 2021 šest let a bylo u nich rozhodnuto o odkladu povinné školní 
docházky
- které dovrší do 31. srpna 2021 pět let (tzv. „předškoláci“).

U obou skupin je nutné dodat doporučení k zařazení do přípravné třídy vydané školským 
poradenským zařízením (PPP) 

Kritéria přijetí u zápisu do přípravné třídy pro zařazení od 1. 9. 2021.
Bude-li k přijetí do 1. ročníku zápisu
více než 15 dětí, a bude tedy nutno rozhodovat o přijetí stanoveného počtu uchazečů, 
budou uplatněna následující kritéria: 

• Dítě ze spádové oblasti: 110 bodů
• Dítě s odkladem povinné školní docházky: 30 bodů.
• Sourozenci ve škole: 10 bodů
• Dítě z nespádové oblasti: 60 bodů 

Rovnost bodů na posledním postupovém místě
V případě rovnosti bodového součtu u více uchazečů na posledním postupovém místě bude 
pořadí určeno věkem uchazečů, přijati budou postupně uchazeči od nejstaršího do naplnění 
celkové maximální kapacity přípravné třídy. 

Přípravná třída bude otevřena pouze v případě přijetí alespoň 10 dětí.

V Hradištku dne 24. února 2021
Mgr. Ondřej Hynek, DiS.

ředitel školy
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