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Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21  

do základní školy Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s.r.o.,  

upravená v návaznosti na opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů  

pro školní rok 2020/2021 ze dne 18.3.2020, Č.j.: MSMT-12639/2020-1 

 
V rámci posouzení žádostí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/21 platí 
následující kritéria, na základě kterých bude ředitelka školy rozhodovat o přijetí k základnímu vzdělávání:  

 
Genderová vyváženost: 

S ohledem na hodnoty školy, mezi které patří i podpora rovnosti mužů a žen ve společnosti (chlapců a 

dívek ve škole), budou v zájmu posilování této rovnosti, jakož i vytváření prostředí pro genderovou 

socializaci, zohledňovány děti žadatelů tak, aby mezi přijatými dětmi do 1. třídy byli chlapci a dívky 

zastoupeni ve vyváženém počtu (pro kapacitu stanovenou pro tento zápis je to +/- 2). 

 
Sourozenec vzdělávající se ve škole:  

S ohledem na hodnoty školy, mezi které patří i podpora rodinné sounáležitosti, budou v zájmu posilování 

sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů zohledňováni mezi žadateli ti, 

jejichž jiné dítě již žákem/žákyní školy je. 

 
Znalost a sdílení inovativního pedagogického přístupu (výchovně vzdělávacích strategií) 

uplatňovaných ve škole: 

V případě, že počet žadatelů, kteří vyhověli předchozímu kritériu (Sourozenec vzdělávající se ve škole), 

bude větší, než je kapacita třídy stanovená v době zápisu (viz níže), bude mezi těmito žadateli, s ohledem 

na zájem školy na lepší spolupráci se zákonnými zástupci po dobu vzdělávání dítěte ve škole, posuzováno 

následující:  

• Míra spolupráce zákonných zástupců s pedagogy a vedením školy  

• Míra zapojení zákonných zástupců do výchovně vzdělávacího procesu svého dítěte - žáka 
školy, kterou vyjadřují aktivní podporu tohoto dítěte v rámci jeho individuálních vzdělávacích 
potřeb. 

 

S ohledem na existující důvody vyšší moci rozhodl zřizovatel školy, že maximální kapacita třídy je 

v době zápisu stanovena na 16 žáků. Škola si vyhrazuje právo tuto kapacitu nenaplnit. 

 

Výsledky zápisu zveřejníme na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě školy 

nejpozději do 30 dnů od ukončení termínu pro podání žádosti. U přijatých dětí bude následovat 

uzavření smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu dle možností s ohledem na to, 

zda budou v té době v účinnosti nařízení a opatření vlády v souvislosti s koronavirem/onemocněním 

COVID-19. 

 

V Praze 30. 3. 2020      Mgr. Iveta Jonášová, 

ředitelka školy  
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