Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2022/2023
Obec Vestec má pro následující školní rok uzavřenou smlouvu o spolupráci s městskou částí Praha 11
a nově také s městem Jesenice. Všechny základní školy zřizované městskou částí Praha 11 a
základní školy zřizované městem Jesenice budou přijímat vestecké žáky k povinné školní docházce
ve školním roce 2022/2023.
Většina škol organizuje v březnu Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky – informace najdete na
stránkách jednotlivých základních škol.

Kritéria pro přijetí
Kritéria pro přijetí do jednotlivých základních škol si školy stanoví individuálně. Většinou ale platí, že
přednost mají děti ze spádových oblastí dané školy, poté budou přijímány děti s adresou trvalého
pobytu ve Vestci a teprve poté zájemci z jiných oblastí. O přijetí rozhoduje ředitel školy ve správním
řízení nejpozději během 30 dnů od zápisu.
Pro školní rok 2022/2023 se k zápisu dostaví děti, které 31.8. 2022 dovrší šest let věku, děti po
odkladu školní docházky, nešestileté děti za splnění zákonem daných kritérií.

Termíny zápisu - duben 2022
Zápis v ZŠ a ZUŠ Jesenice bude probíhat v termínu 4.-5.4. 2022.
Zápis v základní škole ZŠ Zdiměřice bude probíhat v termínu 5.-7.4. 2022 s možností přihlašovat se
k zápisu elektronicky od 7.3.2022.
ŠKOLY na území
města Jesenice

Webové stránky školy

Termín zápisu

Přihlašování k zápisu
předem

ZŠ Zdiměřice

www.skolazdimerice.cz

5.-7.4. 2022

ano, od 7.3. 2022

ZŠ a ZUŠ Jesenice

www.jesenickaskola.cz

4.-5.4. 2022

ne

Zápisy pro školní rok 2022/2023 budou ve školách zřizovaných městskou částí Praha 11 probíhat ve
termínu 6.-7.4. 2022. S ohledem na zlepšující se epidemiologickou situaci budou zápisy
pravděpodobně probíhat za osobní přítomnosti dětí v jednotlivých základních školách, sledujte
stránky jednotlivých škol. Některé školy umožňují generovat si přihlášku a zároveň se registrovat
k zápisu na konkrétní čas prostřednictvím stránky https://zapisdozs-praha11.praha.eu/ . Stránka
bude spuštěna 1.4. 2022.

se kterými měla obec Vestec již
uzavřené dílčí smlouvy o spolupráci

webová stránky školy

Generování žádostí na stránce
https://zapisdozspraha11.praha.eu/

ZŠ Campanus

www.campanus.cz

ano

ZŠ Ke Kateřinkám

www.zskaterinky.cz

ano

ZŠ Mikulova

www.zsmikulova.cz

ano

ZŠ Donovalská

www.donovalskazs.cz

ne

ZŠ Květnového vítězství 1554

www.kvetnak.cz

ne

ZŠ a MŠ Chodov

skola.zskv.cz

ne, vlastní systém

ŠKOLY na území MČ Praha 11,

Termín zápisu: 6.-7.4. 2022

Obec Vestec zajišťuje školní autobus (ranní a odpolední spoj) k ZŠ Campanus pro žáky 1.-3. tříd.

