
Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Orangery, s.r.o.

pro školní rok 2023/2024

Co budete k zápisu potřebovat:

● žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky (Word/PDF)

● rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte
● oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce
● kopii Rozhodnutí o udělení odkladu u dítěte s odkladem povinné školní docházky z

předchozího roku

Pro odklad plnění povinné školní docházky

● žádost o odklad plnění povinné školní docházky

● zápisní list dítěte
● rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte
● vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa
● oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce

Co bude dítě  k zápisu potřebovat:

● přezůvky

Věk dítěte
6 let k 31. 8. 2023 (dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)
dítě s odkladem povinné školní docházky pro školního roku 2022/2023
5 let k 31. 8. 2023, když je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato,
pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2023: zákonný zástupce doloží 1
VYJÁDŘENÍ (Školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC)

 dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024: zákonný zástupce doloží 2
VYJÁDŘENÍ (Školského poradenského zařízení + odborného/dětského lékaře
dítěte)



Shrnutí:

Organizace zápisu: forma - prezenčně

Každé dítě projde během jedné hodiny 5 jednotlivých stanovišť zaměřených na
komunikaci, počitání, prvouku, rozhovor s psychologem a speciálním pedagogem,
rozhovor s anglicky mluvícím pedagogem.

!Nezjišťujeme úroveň znalostí, zjišťujeme psychickou, fyzickou a sociální vyzrálost
dítěte.!!

Mezitím, kdy budou předškoláci plnit připravené úkoly na stanovištích, bude probíhat
hromadná schůzka rodičů s vedením školy. Toto setkání bude zaměřeno na předání
potřebných dokumentů a informací týkajících se nástupu do ZŠ Orangery.

DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytištěnou, vyplněnou a oběma zákonnými zástupci podepsanou ŽÁDOST O
PŘIJETÍ DÍTĚTE (elektronická přihláška) doručí žadatel vedení školy některým z
těchto způsobů:

1. do datové schránky školy: 7br3s36
2. e-mailem na adresu: reditelka-zs@orangery.cz, ale pouze s uznávaným

elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!)
3. poštou na adresu školy (ZŠ Orangery, s.r.o., Národních hrdinů 81, 19012

Praha 9 – Dolní Počernice)
4. osobním podáním do poštovní schránky školy umístěné u vchodu do nové

budovy ZŠ Orangery (Adresa: ZŠ Orangery, s.r.o., Národních hrdinů 81, 190
12 Praha 9 – Dolní Počernice)

5. osobním podáním v den konání zápisu.

S pozdravem

Mgr. Hana Pfeiferová– ředitelka školy

e-mail: reditelka-zs@orangery.cz

telefon: 702 123 451


