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Praha 12.září 2022 

 

Oznámení o termínech zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024  

 

V souladu se zněním odst. 4 § 36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovuje 

ředitelka 1.KŠPA, s.r.o. řádný termín konání zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 na: 

 

Pondělí 24.04.2023 od 12.00 do 15.00 hodin (řádný termín), 

Úterý 25.04.2023 od 13.00 do 14.30 hodin (řádný termín).  

 

Zápis proběhne v budově školy 1.KŠPA, Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 - Kobylisy. 

Ve školním roce 2016/2017 bude ZŠ p 

 

ro 1. ročník otevírat jednu třídu, ŠVP: Škola pro život. 

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 

 

1. věk dítěte 

2. školní zralost dítěte 

 

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy do 28.04.2023.  

 

Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy 

(Registrační číslo obdrží rodič při registraci dítěte v aplikaci Zápisy Online).  

 

Počet přijímaných žáků z důvodu zajištění kvality vzdělávání do 1. třídy je max. 16 dětí.  

Pokud více uchazečů splní kritéria přijetí, ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte 

k základnímu vzdělávání na základě losu. K losování dojde ze všech dětí splňující dané 

kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy.  

Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena při registraci dítěte do aplikace Zápisy 

Online.  

 

 

Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy (www.1kspa.cz/praha/zs).  

 

 

 

 

Mgr. Pavlína Ječmínková  

ředitelka školy 

  


