
   
 
 
 

 
Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 

 

Zápis do Základní školy Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8 se koná ve středu 26. 4. a 

ve čtvrtek 27. 4. 2023 v budově školy. Formulář žádosti lze podat osobně, elektronicky 

(datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím České pošty 

(rozhodující je datum podání na poštu). Vzhledem k charakteru školy preferujeme podání 

žádosti osobně, neboť se každému zájemci můžeme věnovat individuálně. Konkrétní hodinu 

návštěvy si prosím předem domluvte u ředitelky školy Mgr. Dagmar Rosecké, a to buď 

telefonicky na číslech: 222 584 841, 775 859 539 nebo e-mailem: info@zszahradka.cz. 

 

Základní škola Zahrádka poskytuje vzdělávání žákům s těžkým kombinovaným postižením  

a poruchami autistického spektra. Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu 

Základní školy Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8, který je zpracován podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní školu speciální, díl II. 

 

Podmínkou pro přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do 

školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve kterém je v identifikátoru 

znevýhodnění diagnostikované kombinované postižení a zároveň mentální postižení 

středního, těžkého nebo hlubokého stupně. V doporučení je dále stanoven 4. nebo 5. stupeň 

podpůrných opatření a doporučené je vzdělávání podle RVP pro ZŠS, díl II. 

 

Kritéria pro přijetí: 

 

Podpůrná opatření:  5. stupeň      2 body 

    4. stupeň      1 bod 

     

Druh postižení dle identifikátoru v doporučení SPC: 

 mentální postižení + tělesné postižení     3 body 

 mentální postižení + smyslové postižení     2 body 

 mentální postižení + poruchy autistického spektra, příp. jiné postižení  1 bod  

 

U zápisu zákonný zástupce předkládá: 

- rodný list dítěte  

- občanský průkaz zákonného zástupce  

- platné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do základní školy 

speciální  

- žádost o přijetí ke vzdělávání do Základní školy Zahrádka (vzorový formulář je na 

webových stránkách školy v sekci „Dokumenty a povinné informace/Formuláře“) 

 

Základní škola Zahrádka není spádová. V září 2023 může škola přijmout k plnění povinné 

školní docházky 1 žáka s nejvyšším počtem dosažených bodů. 

 

Dojde-li k rovnosti bodů u více žáků, kteří splní podmínky pro přijetí, bude o přijetí 

rozhodnuto losováním. Pokud k losování dojde, uskuteční se ve středu 3. 5. 2023 v 13,30 

hod. v ředitelně školy. 

 

Uchazeči budou losováni pod přiděleným registračním číslem, které obdrží zákonný 

zástupce dítěte při zápisech. Pokud nebude možné, aby se zákonný zástupce k zápisu dostavil 

osobně, bude registrační číslo doručeno buď datovou schránkou, nebo doporučeným dopisem 

po obdržení žádosti o přijetí dítěte. 

 

mailto:info@zszahradka.cz


Losování proběhne za účasti ředitelky školy, alespoň tří členů školské rady a případně i 

zástupce zřizovatele. Zákonní zástupci uchazečů se losování mohou zúčastnit. 

 

Losování bude transparentní, s možností prohlédnout si losovací nádobu, bez možnosti 

ovlivnit tažená čísla. 

 

O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší všichni, kdo se 

losování zúčastní za školu, školskou radu a zřizovatele. Další přítomní protokol mohou 

podepsat, pokud budou chtít. 

 

Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn na www.zszahradka.cz 

následující den po losování. 

 

 

 

 

   

V Praze dne 27. 2. 2023      Mgr. Dagmar Rosecká 

                                                                                                  ředitelka školy 
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