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Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/22 
 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy, Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17 

školního roku 2021/2022 

 

Termín a místo zápisu: 

19. až 22. dubna 2021, ZŠ Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 
 

Spádová oblast školy 

Městská část Praha-Ďáblice, Městská část Praha-Březiněves 
 

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 stanovil, v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu 

s Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol v platném znění, kritéria pro přijímání 

dětí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku Základní školy, U Parkánu 17/11, Praha 8 – Ďáblice (dále jen ZŠ) pro školní 

rok 2021/22 k plnění povinné školní docházky takto: 

Přednostně se přijímá: 

1. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy, 

to je území městské části Praha-Ďáblice a území městské části Praha-Březiněves. 

2. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 8, jehož sourozenec se 

v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1.-8. ročníku). 

3. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 8. 

4. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy, jehož 

sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1.-8. ročníku). 

5. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy. 

6. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha, jehož sourozenec se 

v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1.-8. ročníku). 

7. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. 
 

Stanovení pořadí: 

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti, které dané kritérium splňují, protože by došlo k překročení 

kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. 

Losování bude veřejné. Provede ho člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a člena rady Městské části Praha–

Ďáblice. Losovat se budou čísla přidělená dětem při zápisu. Kapacita pro přijímání je 57 žáků. 

Žádosti o odklad povinné školní docházky se přijímají výhradně pro děti ze školského obvodu ZŠ. 
 

 

Čas a organizace zápisu: 

S ohledem na stávající situaci bude zápis do prvních tříd organizován bez přítomnosti dětí a s minimálním osobním 

kontaktem dle nařízení vlády. 

Formulář žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku (zadost_o_prijeti_do_ZS_2021-22.pdf) bude zveřejněn na stránkách školy 

(skoladablice.cz) od 12. dubna 2021. Tento dokument vyplňte a zašlete podle instrukcí uvedených níže. Vaše žádost bude 

zkontrolována, případně vrácena k doplnění a e-mailem Vám bude zasláno registrační číslo. 

Registrační číslo si pečlivě zapište, bude sloužit k dohledání výsledků zápisu. 
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Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 
sídlo U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice 

vedoucí zápisové komise Mgr. Josef Hrubý, zapis@skoladablice.cz, 601 214 823 
sekretariát: kancelar@skoladablice.cz, telefon 283 911 049, mobil 601 214 827; www.skoladablice.cz 

ČSOB 172607327/0300; IČO 709 30 716; datová schránka 538mrff 

Zápis proběhne v termínu 19. – 22. 4. 2021 doručením výše uvedené žádosti. Žádost bude možné doručit následujícími 

způsoby: 

 do datové schránky školy - 538mrff (zřízení datové schránky zdarma je možné podle instrukcí a informací 

na https://chcidatovku.cz) 

 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu 

kancelar@skoladablice.cz 

 doporučeně poštou 

 osobní podání – recepce/kancelář – podatelna školy v čase od 9.00 – 15.00 hodin (vhodné domluvit si čas, 

s ohledem na zvýšený pohyb osob v budově školy, na čísle 601 214 827 nebo 283 911 049) 

Informace k odkladu: 

V případě, že budete žádat o odklad, naleznete na stránkách školy od 12. dubna 2021 patřičnou žádost 

(zadost_o_odklad_dochazky_do_zs_21-22.pdf). S touto žádostí je nutné doložit vyjádření školského poradenského 

zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení a dále odborného lékaře či klinického psychologa. Žádost 

s potřebnými dokumenty doručte ve výše stanoveném termínu výše uvedeným způsobem. Vaše žádost bude zkontrolována, 

případně vrácena k doplnění a e-mailem Vám bude zasláno registrační číslo. 

Další informace: 

Nahlédnutí do spisu bude možné u vedoucího zápisové komise v budově školy dne 30. dubna 2021 v čase 

9.00 – 14.00 hodin. Výsledky zápisu budou dostupné na webových stránkách (https://skoladablice.cz/stranky/zapis-do-1-

rocniku) pod přiděleným registračním číslem nejpozději do 19. května 2021. 

 

 

V Praze 12. března 2021 

 

 
 

 
Mgr. Josef Buchal 

ředitel školy 
 

 

mailto:zapis@skoladablice.cz
mailto:kancelar@skoladablice.cz
http://www.skoladablice.cz/
https://chcidatovku.cz/
https://skoladablice.cz/stranky/zapis-do-1-rocniku
https://skoladablice.cz/stranky/zapis-do-1-rocniku

