
Zápis do první třídy pro školní rok 2022/23 

(aktualizace k 24. 2. 2022) 

 

Vážení zákonní zástupci,  

         na této stránce naleznete potřebné informace k přihlášení Vašeho dítěte k základnímu 

vzdělávání na Soukromou ZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o. pro výše 

uvedený školní rok. 

 

Jak bude zápis probíhat? 

Zápis pro školní rok 2022/2023 proběhne v úterý 5. 4. a ve středu 6. 4. 2022 od 13 do 17 

hodin. Je nezbytné se telefonicky objednat v kanceláři školy, tel. 224 253 470.  

Zápis do 1. třídy má dvě části: 

1. Formální část zápisu – týká se zákonných zástupců a realizuje se vyplněním a doručením 

níže uvedených dokumentů. V den návštěvy školy mají pak zákonní zástupci také 

možnost rozhovoru s členkou vedení školy, kde se nabízí prostor pro projednání 

informací a doporučení související se školní docházkou a zodpovězení případných 

dotazů. 

2. Motivační část zápisu 

• jedná se o neformální rozhovor dítěte, třídní učitelky budoucí 1. třídy a školní 

psycholožky 

• doba trvání je 10 -15 minut 

• cílem je motivovat dítě pro školní docházku a seznámit ho s prostředím školní třídy a 

nejbližšími osobami ve škole 

• orientačně prostřednictvím pracovního listu a zábavných úkolů zjišťujeme jazykové a 

řečové dovednosti, úroveň motoriky, zrakového a sluchového vnímání, orientaci v 

elementárních počtech a představě o čísle a znalost barev 

• tato část proběhne v případě, že s ní zákonný zástupce souhlasí 

• její absolvování není podmínkou přijetí k povinné školní docházce 

 



Co je třeba k zápisu přinést? 

• rodný list dítěte pro ověření jeho věku  

• občanský průkaz zákonného zástupce 

 

Abychom se mohli pečlivě seznámit s materiály, které je třeba k zápisu předložit, je nutné          

v termínu od 26. března do 1. dubna 2022 doručit: 

•  Žádost o přijetí žáka do školy k plnění povinné školní docházky (viz Dokumenty 

k zápisu) – podepsanou jedním ze zákonných zástupců 

•  Zápisní list do 1. třídy 

•  Doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny či 

Speciálně pedagogického centra) pro docházku do školy zřízené podle §16 odst. 9 ŠZ, 

které nemusí být adresováno přímo naší škole 

•  Vyplněný dotazník mapující praktické dovednosti a schopnosti dítěte 

•  K žádosti doporučujeme přiložit také kopii platné Zprávy školského poradenského 

zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny či Speciálně pedagogického centra), 

popřípadě k doplnění také kopii zprávy jiných odborníků (logopedie, foniatrie, klinický 

psycholog, speciální pedagog a jiní…)  

 Nabízíme Vám následující možnosti k doručení dokumentů: 

•  prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID 

školní datové schránky je ysg3fve 

•  emailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) na adresu 

kostrhounova@skolaintegral.cz  

•  prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (doporučujeme dopis s průvodkou pro 

potvrzení data doručení žádosti) na adresu SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o., Jana 

Masaryka 25, 120 00 Praha 2 

•  osobním podáním v kanceláři školy (denně od 9 do 15 hod, vhodné telefonicky domluvit 

předem). Při osobním podání je nutné dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření. 

•  příp. vhozením do schránky školy na dveřích školy – v zalepené obálce 

NÁSLEDNĚ OD NÁS OBDRŽÍTE NA VÁMI UVEDENOU EMAILOVOU ADRESU 

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ ŽÁDOSTI, A TO SPOLU SE ZASLÁNÍM REGISTRAČNÍHO 

ČÍSLA PRO ÚČELY PŘÍP. LOSOVÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ. 
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Jak rozhodujeme o přijetí dítěte? 

O přijímání žáků rozhoduje ředitel po poradě se školní psycholožkou a třídní učitelkou 

budoucích žáků 1. třídy. Činí tak na základě náležitě vyplněné žádosti o přijetí k 

základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu 

školy, prostorové a personální možnosti.  

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku do SoZŠ Integrál ve školním roce 

2022/23: 

1. Děti s doporučením školského poradenského pracoviště (PPP, SPC) do školy zřízené podle 

§16 odst. 9 školského zákona. 

2. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídajícími zaměření školy, tj. s vadami řeči 

až středního stupně (př. vývojová dysfázie), poruchami pozornosti (ADD), lehčími smyslovými 

vadami, poruchami učení (ve smyslu poruch zrakového a sluchového vnímání, pravolevé a 

prostorové orientace, orientace v čase, vnímání a reprodukce rytmu, pohybové koordinace atp.), 

bez primárních poruch chování. 

3. Kapacita 1. třídy je 7 žáků. 

V případě, že dojde k naplnění celkové kapacity prvního ročníku předcházejícím kritériem, není 

následné splnění dalších kritérií relevantní pro přijetí dítěte. Tzn. nejprve rozhoduje naplnění 

prvního, následně druhého a poté třetího kritéria. Pokud i tak počet zájemců převýší kapacitu 

budoucí 1. třídy, dojde k losování za účasti vedení školy a předsedy Školské rady. 

 

V případě, že se dítě nezúčastní zápisu ve škole může tato oslovit rodinu se žádostí o online setkání  

•  uskuteční se v platformě Google meet 

•  zákonní zástupci budou osloveni na emailové adrese uvedené v Žádosti o přijetí žáka s 

podrobnými pokyny 

•  jedná se o neformální rozhovor s dítětem a rodiči 

•  účelem je bližší seznámení se s uchazeči a doplnění informací dodaných k formální části 

zápisu 

•  maximální doba trvání 20 minut (počítá se i čas k připojení, úvod před rozhovorem a 

samotný rozhovor) 



 

Co bude po zápise následovat? 

Nejpozději do 21. 4. 2022, budou telefonicky kontaktováni rodiče přijatých žáků a vybídnuti 

k podpisu Smlouvy o poskytování základního vzdělání. Ve stejné lhůtě vydáme nepřijatým 

žákům rozhodnutí o nepřijetí včetně seznámení s postupem při podání odvolání proti tomuto 

rozhodnutí.  

Setkání s názvem Škola hrou určené pro přijaté předškoláky a jejich rodiče plánujeme na středu 

25. 5. 2022 a věříme, že se uskuteční. Pro rodiče bude připravena informační beseda se školní 

psycholožkou. V závěru proběhne první třídní schůzka s třídní učitelkou budoucí 1. třídy. 

 

Chcete požádat o odklad povinné školní docházky? 

V takovém případě je třeba doručit: 

•  vyplněnou Žádost o odklad školní docházky (viz Dokumenty k zápisu) 

•  Zprávu či Doporučení školského poradenského zařízení (PPP či SPC) 

•  Zprávu odborného lékaře či klinického psychologa 

 

Dokumenty je možné doručit: 

•  prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID 

školní datové schránky je ysg3fve 

•  emailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) na adresu 

reditel@skolaintegral.cz  

•  prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (doporučujeme dopis s průvodkou pro 

potvrzení data doručení žádosti) na adresu SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o., Jana Masaryka 

25, 120 00 Praha 2 

•  osobním podáním v kanceláři školy (denně od 9 do 15 hod, vhodné telefonicky domluvit 

předem). Při osobním podání je nutné dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření. 

•  příp. vhozením do schránky školy na dveřích školy – v zalepené obálce 

Následně od nás obdržíte na Vámi uvedenou emailovou adresu potvrzení o přijetí žádosti.  

 

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na školní psycholožku Mgr. Andreu 

Kostrhounovou na kostrhounova@skolaintegral.cz 

 

 

Mgr. Bc. Alice Běhounková, ředitelka školy 
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TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ K ZÁPISU 

224 253 470 

do 5. 4. 2022 od 9 do 16 hodin 

ZÁPIS (nutné telefonicky se objednat) 5. a 6. 4. 2022 od 13 do 17 h. 

ZASLÁNÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA 

ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI 

do 1. 4. 2022 na základě obdržení dokumentů      

k zápisu 

LOSOVÁNÍ (V PŘÍPADĚ POTŘEBY) do 21. 4. 2022 

MOŽNOST VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM 

PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ 

podle § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád ve znění pozdějších předpisů 

 19. - 20. 4. 2022 po předchozím objednání se u 

Mgr. Kostrhounové – 602 675 048 nebo 

kostrhounová@skolaintegral.cz  

 

ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ do 21. 4. 2022 

ROZESLÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ do 21. 4. 2022 

MOŽNOST NAHLÉDNUTÍ DO SPISU PO 

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ 

podle § 38, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád ve znění pozdějších předpisů 

25. 4. 2022 od 10 do 14 po předchozím objednání 

se u Mgr. Kostrhounové – 602 675 048 nebo 

kostrhounová@skolaintegral.cz  

 

PŘEDLOŽENÍ DOPORUČUJÍCÍCH 

POSUDKŮ A ŽÁDOSTI K ODKLADU 

POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

do 31. 5. 2022 

ŠKOLA HROU PRO PŘIJATÉ BUDOUCÍ 

PRVŇÁČKY A BESEDA PRO RODIČE 

25. 5. 2022 

 

 

Dokumenty ke stažení: 

Žádost o přijetí do 1. třídy 

Zápisní list 

Dotazník pro rodiče 

Žádost o odklad školní docházky 
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