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 Vyhlášení zápisu do 1. ročníku Základní školy Compass s. r. o. 

 
1. Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení 

 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základní škole ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

2. Termín a místo konání 
 

Přijímací řízení do 1. ročníku probíhá ve dvou částech: formální a motivační. 
 
Motivační část zápisu 

 
a) 6. dubna 2021 - setkání dítěte s učitelem (online formou přes MS Teams) 
Dítě absolvuje 20minutové setkání s paní učitelkou, během kterého plní pod jejím vedením zábavné úkoly 
zaměřené na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Úkoly 
vycházejí z metodického pokynu MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“.  Škola zvolila schopnosti 
a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu online zápisu orientačně posoudit, zejména sluchové a 
zrakové vnímání, početní představy a řečové dovednosti. Rodiče mohou být přítomni a sledovat, jak si jejich 
dítě vede.  
 
b) 7. dubna 2021 – setkání rodičů s vedením školy (online formou přes MS Teams) 
Během setkání zjišťujeme očekávání rodičů od školní docházky v naší škole. Soulad očekávání rodičů s výchovně 
vzdělávacími strategiemi školy vnímáme jako předpoklad oboustranné spokojenosti a efektivní spolupráce se 
zákonnými zástupci po celou dobu vzdělávání jejich dítěte. 

 
Formální část zápisu 
Formální část zápisu proběhne v termínu 1. 4. - 8. 4. 2021, kdy je potřeba do školy doručit Žádost zákonných 
zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání (rodičům dětí přihlášených k zápisu zašleme).  
 
Žádost můžete doručit následujícími způsoby: 

- osobně na recepci školy (K Zeleným domkům 178/38, 148 00, Praha 4 - Kunratice) ve dnech 6. 4. - 8. 4. 
2021 v době 9:00 – 17:00 hodin, 

- poštou doporučeně s datem doručení 1. 4. - 8. 4. 2021, 
- datovou schránkou v termínu 1. 4. – 8. 4. do datové schránky školy (ID datové schránky: t42ysbd), 
- na email školy zapis@zs-compass.cz v termínu 1. 4. – 8. 4. s uznávaným elektronickým podpisem (nelze 

poslat jen prostý email či sken žádosti). 
 

3. Počet přijímaných uchazečů 
 

Otevírat budeme jednu první třídu, naplněnou nejvýše do počtu 16 žáků. 
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 4. Kritéria výběru 
 

Nejsme spádová škola, přijímáme žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště.  
 

• Školní zralost – orientačním posouzením školní připravenosti získáváme podklady pro objektivní zpětnou 
vazbu, případně připojíme rodičům doporučení pro přípravu na školní docházku, popř. doporučení k 
odkladu školní docházky. 

• Soulad očekávání rodičů s filozofií školy. 

• Genderově vyvážený kolektiv v minimálním poměru 10:6 – usilujeme o vytvoření zdravé sociální skupiny. 
 
Přednostně přijímáme: 

• uchazeče, který již má ve škole staršího sourozence - důvodem je posilování sourozeneckých vazeb a 
slaďování rodinného a pracovního života rodičů, 

• děti ze spřízněné MŠ Zeměkoule – oba subjekty spolu úzce spolupracují, staví na stejné filozofii well-beingu, 
metodách zážitkové pedagogiky a bilingvní výuky. 
 

Žádná další zvýhodňující kritéria nejsou určená. V případě vyššího počtu zájemců, než je kapacita 1. třídy, budou 
děti, kterých se netýká kritérium přednostního přijetí, přijaty losem. 
Ačkoli se losování z pohledu rodičů může jevit tvrdé, protože rozhodování staví na prvku náhody, platná právní 
úprava losování považuje za nejobjektivnější a nejspravedlivější. Losování proběhne po ukončení formální části 
zápisu za přítomnosti ředitele, učitele pověřeného vedením školy, zástupce školské rady.  

 
5. Výsledky zápisu 

 
Výsledky zápisu budou v anonymizované podobě (uchazeči jsou identifikováni přidělenými číselnými kódy) 
zveřejněny 9. 4. 2021 po 10.00 hod. na www.zs-compass.cz v sekci Jak se stát žákem -> Zápis do 1. třídy.  

Výsledky zahrnují jak děti přijaté, tak předem vylosované náhradníky v pořadí, ve kterém byli vylosováni. 
Dvojčata jsou při losování uváděna na jednom lístku, aby nebyly zpřetrhány jejich sourozenecké vazby. 

Zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají právo nahlížet do spisu vedeného v jejich věci a vyjádřit se k 
podkladům dle §36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., a to dne 12. 4. 2021 od 9.00 do 16.00 v ZŠ Compass, nebude-
li v konkrétním případě sjednán termín jiný.  

 
Proti případnému rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu má uchazeč právo se odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů 
od obdržení rozhodnutí. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se v souladu s 
ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod 
přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují 
rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.  

 
30. března 2021, Praha 
 
Mgr. Ondřej Bloudek  
ředitel ZŠ Compass 
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