
Zápis do prvních tříd se koná ve středu 22. 4. a ve čtvrtek 23. 4. 2020, vždy od 14.00 
do 18.00 hodin, v budově 1. stupně v Karmelitské ulici.  
K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů. Dále přineste 
vyplněné příslušné formuláře, které jsou ke stažení zde: 
http://www.malostranskeskoly.cz/zapis 
 
Je vhodné, aby dítě bylo zápisu přítomno.   

 
Pro školní rok 2019/2020 předpokládáme otevření dvou prvních tříd o maximálním celkovém 
počtu 52 žáků a jedné přípravné třídy o maximálním počtu 15 žáků.  
 
Kritéria přijetí do 1.tříd:  

 
1.      Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském 
obvodu Malostranské základní školy. 
  
2.      Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské 
části Praha 1, 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 1.  
  
4.      Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné 
městské části, 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.  
   
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. 

 

Přípravná třída:  
 
V souladu se zněním § 47 školského zákona v platném znění, jsou do přípravné třídy 

přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je 
předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým 

byl povolen odklad povinné školní docházky.  
K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů, dále rozhodnutí o odkladu školní 

docházky a doporučení školského poradenského zařízení k nástupu do přípravné třídy. 

Žádost o odklad se podává ve spádové škole a je třeba k ní doložit doporučení školského poradenského 
zařízení a pediatra. 

 

Kritéria přijetí do přípravné třídy:  
 
1.      Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském 
obvodu Malostranské základní školy a odkladem školní docházky. 

http://www.malostranskeskoly.cz/zapis


  
2.      Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské 
části Praha 1 a odkladem školní docházky. 
 
3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné 
městské části a s odkladem školní docházky.  
 
4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve 
školském obvodu Malostranské základní školy. 
   
5.  Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské 
části Praha 1.  
  
6.      Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné 
městské části.  
   

 

Společná ustanovení 

Pro přijetí do 1. tříd i do přípravné třídy shodně platí, že v případě, že v jednom z kritérií včetně 

zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, 

bude provedeno losování.  

K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. Losování proběhne za 

účasti ředitele školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele.  

O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně 

zveřejněn na stránkách školy. 

  

                                                                                                     Mgr. Tomáš Ledvinka 

                                                                                                          ředitel školy 


