
Poučení o zápisu dítěte
do ZŠ Maltézských rytířů v Kladně pro školní rok 2022/2023

Zápis dítěte k povinné školní docházce vychází z ustanovení § 36 a § 37 zákona č. 564/2004 Sb. 
(školský zákon). Povinnou školní docházku plní od školního roku 2022/2023 dítě, které dosáhne 
šestého roku věku do 31. 8. 2022, pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době 
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce 
dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní 
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost o odklad povinné školní docházky doložena 
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa.

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce se řídí ustanoveními § 3a vyhlášky č. 
48/2005 Sb. (vyhlášky o základním vzdělávání).

Zápis dětí do prvního ročníku Základní školy Maltézských rytířů v Kladně pro 
školní rok 2022/2023 se koná v pátek 22.4. 2022 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 
23.4.2022 od 9:00 do 12:00 v budově školy Školská 349, Kladno.

Základní škola Maltézských rytířů v Kladně nepatří mezi spádové školy, proto místo trvalého 
pobytu dítěte není pro přijetí rozhodné a přijímání dětí probíhá na základě výsledku přijímacího 
řízení. Přijímací řízení je zaměřeno na orientační posouzení připravenosti dítěte na vzdělávání
v Základní škole Maltézských rytířů v Kladně v oblasti sociálních, komunikativních a dalších 
dovedností rozvíjených v předškolním vzdělávání.

Ředitelka Základní školy Maltézských rytířů v Kladně stanovila pro přijímání dětí k základnímu 
vzdělávání od školního roku 2022/2023 tato kritéria:

Kritérium Maximální počet bodů

 1. Školní připravenost dítěte
 a) Sociální dovednosti dítěte, reagování na pokyny, aktivní 

zapojení do činností, přijímání školních pravidel
 b) Samostatnost a pozornost dítěte při individuálním pohovoru
 c) Schopnosti a dovednosti dítěte rozvíjené v předškolním 

vzdělávání: grafomotorika, sluchové a zrakové rozlišování, 
logické uvažování, zapamatování

 d) Komunikativní dovednosti dítěte: rozhovor, popis obrázku, 
básnička, slovní projev, výslovnost a artikulace

70

 2. Dítě má sourozence v ZŠ Maltézských rytířů 10

 3. Znalost a sdílení křesťanských životních hodnot, kontinuita 
vzdělávání (dítě navštěvovalo církevní MŠ)

10

 4. Dlouhodobý zájem o školu (návštěva dne otevřených dveří a 
jiných školních akcí, přihlášení k zápisu předem apod.)

10

Na základě bodového hodnocení (maximálně 100 bodů) bude sestaveno pořadí uchazečů. 
Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. V případě, že více uchazečů získá 
stejný počet bodů, bude jejich pořadí rozhodné pro přijetí stanoveno losováním, které provede 
tříčlenná komise ve složení ředitelka školy, zástupkyně ředitelky a člen školské rady.

Pro školní rok 2022/2023 škola přijímá 15 dětí (jedna první třída). Škola nemůže 
z kapacitních důvodů vyhovět všem zájemcům o přijetí. Základní informace o tom, co by mělo 



dítě zvládnout před vstupem do školy, shrnuje

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-
rodice-deti-predskolniho-veku).

Průběh zápisu

Formální částí zápisu je podání písemné žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Tiskopisy 
žádosti a dotazník, který je přílohou žádosti, jsou k dispozici elektronicky na webových stránkách 
školy www.zsmr.cz. Žádost se podává až v den zápisu. Žádost musí být úplná a podepsána oběma 
zákonnými zástupci jako doložení, že jednají ve vzájemné shodě.

Je žádoucí, aby při zápisu byli dle možností přítomni oba zákonní zástupci. Zákonný zástupce 
dítěte se nejprve zúčastní formální části zápisu, při které prokáže svou totožnost občanským 
průkazem, předloží vyplněnou a podepsanou žádost s přílohou a rodný list dítěte. Zastupuje-li 
dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. 
Pedagogický pracovník zkontroluje správnost údajů v žádosti podle dokladů a položí zákonnému 
zástupci doplňující otázky k informacím z dotazníku.

Dovednosti dítěte budou posuzovány během 15 minutového pohovoru za přítomnosti zákonného 
zástupce dítěte. Při pohovoru dítě plní zadané úkoly samostatně, zákonní zástupci nijak nezasahují. 
Školní připravenost dítěte posuzují dva hodnotitelé z pedagogického sboru. Ti na závěr pohovoru 
doporučí zákonnému zástupci, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti 
v jeho dalším rozvoji.

Správní řízení

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě výsledku přijímacího 
řízení podle stanovených kritérií. Pro přijetí dítěte je rozhodující také splnění podmínky uvedené 
v § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Výsledky a pořadí dětí budou zveřejněny pod registračním číslem nejpozději v pondělí 25.4.2022 
ve vestibulu školy a na stránkách školy.

Podle § 36 správního řádu má účastník řízení právo:

• navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí,

• vyjádřit v řízení své stanovisko,

• vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci,

• nahlížet do spisu, činit si výpisy či žádat o pořízení kopie spisu.

Zákonným zástupcům dítěte bude umožněno nahlédnutí do spisu
v pondělí 25.4.2022 v době 13:00-15:00 u ředitelky školy.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly nejpozději v úterý 26.4.2022 
ve vestibulu školy a na stránkách školy.

V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) bude vyhotoveno písemné rozhodnutí
o přijetí nebo nepřijetí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Stejnopis rozhodnutí o přijetí 
doručí škola zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti, a to do 
4.5.2022.

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u 
ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

Poučení o zápisu je zveřejněno ve vestibulu a na webových stránkách školy.

V Kladně dne 28.3.2022 RNDr. Jaroslava Jenčíková, ředitelka školy
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