
V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky vyhlašuje ředitelka školy 

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
pro školní rok 2022/2023 

dne 9. dubna 2022 

Organizace zápisu 

Pro školní rok 2022/2023 škola přijímá do 1. třídy 20 žáků. 

Zápis se koná v sobotu 9. 4. 2022 od 8 do 18 hod. v budově školy na adrese Táborská 28, 326 00 

Plzeň. K zápisu je třeba být předem registrován. Bez předchozí registrace se nelze účastnit zápisu.  

Registrace a evidence žádostí o přijetí probíhá od 30. 1. 2022 do 15. 3. 2022 dvěma způsoby: 

1/ elektronickým podáním na odkazu 

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/cisplzen/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40904   

Při elektronické registraci si sami volíte čas zápisu.  

2/ písemným podáním žádosti.  

Žádost je ke stažení v dokumentech na webových stránkách školy http://www.cisplzen.cz/uredni-

deska. Vyplněnou žádost je nutné odevzdat v kanceláři školy nebo zaslat písemně na adresu školy do 

15. 3. 2022 (Církevní ZŠ a SŠ Plzeň, Táborská 28, 326 00.  

Písemně přihlášení žáci budou registrováni a dostanou písemně pozvánku k zápisu s konkrétním 

časem, který jim přidělí škola.  

Kritéria přijetí 

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň není spádovou školou, místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí 
rozhodující. Ředitelka školy proto stanovila následující kritéria.  Kritéria budou uplatněna 
v případě, že bude počet uchazečů o přijetí převyšovat počet volných míst k zápisu.  

 
Kritérium Max počet 

bodů 

Slaďování rodinného a profesního života; posilování sourozeneckých vazeb 
 
1/ Uchazeč má sourozence v Církevní ZŠ a SŠ Plzeň 

 školní matrika 
 

5 

Soulad se zaměřením a hodnotami školy  
 
2/ Uchazeč navštěvuje mateřskou školu MŠ kardinála Berana v Plzni           (3 bodů) 

 potvrzení z MŠ 
 
3/ Soulad s hodnotami školy                                                                              (max. 8 bodů) 

 dotazník, rozhovor s rodiči 
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https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/cisplzen/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40904


V případě, že počet zájemců o vzdělávání přesáhne počet volných míst, bude na základě získaných bodů 

sestaveno pořadí uchazečů. Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. V případě, 

že více uchazečů získá stejný počet bodů na rozhraní přijetí/nepřijetí, rozhodne o jejich přijetí, či 

nepřijetí los. Losování provede v souladu s vnitřní směrnicí komise. 

Los mezi dotčenými rozhodne i v případě, že počet uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami 
dle §  16  školského  zákona přesáhne počet stanovený ustanovením § 17 vyhlášky 27/2016 Sb. 
 

Jaké dokumenty je třeba při zápisu odevzdat/předložit ke kontrole: 

 Žádost o přijetí, podepsaná zákonným zástupcem. Ti, kdo se registrovali k zápisu 
elektronicky, dostali formulář v příloze potvrzujícího emailu. Lze ho vyplnit také v den zápisu 
osobně ve škole.  

 Rodný list dítěte.  

 Průkaz totožnosti zákonného zástupce.  
 
Další dokumenty, pokud se vás týká:  

 Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě 
zastupovat. 

 U cizinců žijících na území ČR doklad o narození dítěte, státní příslušnosti a doklad o povolení 
k pobytu na území ČR. 

 Zprávu z poradny. U dětí znevýhodněných či mimořádně nadaných, podle § 16 a 17 školského 
zákona, je třeba pro budoucí nastavení vhodných podpůrných opatření doložit zprávu, ev. 
doporučení školského poradenského zařízení a údaje o dosud poskytovaných podpůrných 
opatřeních.  

 Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly 
mít vliv na průběh vzdělávání. 

 
Žádáte-li odklad  školní docházky: 

 Žádost o odklad, podepsaná zákonným zástupcem. Formulář ke stažení na webových 
stránkách školy. Lze ho vyplnit také v den zápisu osobně ve škole.  

 Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická 
poradna, SPC). 

 Doporučení odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa. 

 

 

Správní řízení 

Každému žadateli je přiděleno registrační číslo. Možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se 

k podkladům pro vydání rozhodnutí bude v pondělí 11. 4. 2022 mezi 8:00 – 14:00 v kanceláři školy. 

Výsledky zápisu se seznamem registračních čísel přijatých uchazečů budou vyvěšeny na webových 

stránkách školy 12. 4. 2022. Rozhodnutí o přijetí se tímto budou považovat za doručená a budeme je 

zasílat písemně pouze na výslovnou žádost zákonných zástupců. Rozhodnutí o nepřijetí budeme 

odesílat písemně poštou. 

 

Další informace 

Vyučovacím jazykem je český jazyk. 

Máte právo požádat o odklad školní docházky o jeden rok. Nerovnoměrnost vývoje lze vyrovnat 

docházkou do kterékoliv mateřské školy či přípravné třídy.  



Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a žákům nadaným je škola povinna poskytnout 

podpůrná opatření. O jejich nastavení rozhoduje školské poradenské zařízení. Přizná-li ŠPZ podpůrné 

opatření, poskytuje se takové opatření bezplatně. Podpůrným opatřením mohou být například 

speciální pomůcky, pomoc asistenta pedagoga, přeřazení žáka do vyššího ročníku atd. 

 

Na vaše specifické dotazy týkající se vzdělávání vám rádi odpovíme.  

Těšíme se na Vás u zápisu. 

 

V Plzni dne 30. ledna 2022      Mgr. Kateřina Chejlavová 
                   ředitelka školy 


