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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO ZŠ SOFIE 
ŠKOLNÍ ROK  2023/2024 

 
I. ÚDAJE O DÍTĚTI 

 
Jméno a příjmení: …...………………………………………………………………………………… 
 
Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Datum narození:……………………………………… Státní občanství: ……………. 
 
Rodné číslo:…………………………………. 
 
Přihlašujeme naše dítě do ……………….ročníku, školního roku………………………………… 
 

II. ÚDAJE O RODIČÍCH 
 
MATKA 
Titul, jméno a příjmení:…..…………………………………………………………………………. 
 
Adresa:.……………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………. Email: …………….……………….…………………… 
 
OTEC 
Titul, jméno a příjmení: …..………………………………………………………………………….. 
 
Adresa (je-li jiná): .………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon: ……………………………………. Email: …………….……………….……………………. 
 
 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby ZŠ Sofie.  ANO / NE 
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III. REGISTRACE 

 

Registrační poplatek činí 3 000 Kč pro každé nově zapsané dítě. Přihláška je registrována do 2 dní od 

uhrazení registračního poplatku. 

 
IV. KRITÉRIA K PŘÍJÍMÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Do ZŠ Sofie přijímáme žáky, kteří jsou po psychosociální a tělesné stránce zralí k zahájení školní 

docházky. Pojem školní zralost zahrnuje především schopnost delší koncentrace a samostatnosti při 

plnění úkolů, vnitřní motivace žáka a odolnost k zátěži. 

Soubor kritérií: 

1. Kritérium osobní přítomnosti dítěte u zápisu (10 bodů), 

2. Kritérium účasti rodičů na seminářích a návštěvě dítěte v mateřské škole (nebodováno, 
doporučeno) 

3. Kritérium školní zralosti a školní připravenosti (max. 46 bodů), 

4. Kritérium splnění předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP ZŠ Sofie (max. 60 bodů), 

5. Kritérium sourozenec vzdělávající se v ZŠ Sofie v době nástupu uchazeče do 1.ročníku 
(nebodováno, rozdílový bod při rovnosti bodů) 

 

1. Kritérium osobní přítomnosti dítěte u zápisu (10 bodů) 
 
Hodnocení: Dítě, které se zúčastní zápisu osobně, 10 bodů 
 
2. Kritérium účasti rodičů na seminářích návštěvě dítěte v mateřské škole 
 
Hodnocení: Doporučeno, nebodováno 
 
3. Kritérium školní zralosti a školní připravenosti (max. 46 bodů),) 
 
Hodnocení: 
Školní zralost   až 20 bodů  
Kreativní myšlení  až 20 bodů 
Zrakové vnímání až 3 body 
Sluchové vnímání  až 3 body 
 
4. Kritérium splnění předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP ZŠ Sofie ve srovnání se ŠVP mateřské 

školy absolvované uchazeče, (max. 60 bodů) 
 
Hodnocení: 
Matematické představy  až 10 bodů 
Pracovní návyky   až 10 bodů 
Komunikační dovednosti  až 10 bodů 
Sociální dovednosti  až 10 bodů 
Kontinuita vzdělávání  až 20 bodů  
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5. Kritérium sourozenec vzdělávající se v ZŠ Sofie v době nástupu uchazeče do 1.ročníku (nebodováno, 

rozdílový bod při rovnosti bodů) 
 
Hodnocení: 
V případě dosažení shodného počtu bodů více uchazeči, než je počet volných míst, bude bod navíc 
přidělen uchazečům vyhovujícím kritériu sourozence ve škole (tj. starší sourozenec v době nástupu 
mladšího sourozence žákem školy) 
 
 

Losování  

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti se stejným počtem bodů, bude 

provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi se stejným počtem bodů. Losování provede 

ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, 

která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který 

bude následně zveřejněn na stránkách školy. 

 

Rodiče přijímaného dítěte jsou seznámeni s principy výuky v ZŠ Sofie a souhlasí s tímto přístupem a 

jeho specifiky – smíšené třídy, skupinová a individuální práce, slovní hodnocení. Jsou také seznámeni 

s poplatky souvisejícími se vzděláváním v ZŠ Sofie. 

 

 

Datum: …………………………    Podpis zákonných zástupců:  ………………………………. 
 

 ………………………………. 
 
 

Ochrana osobních údajů 
Získané osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí služby (smlouvy o studiu na základní škole Sofie uzavřené mezi Vámi 
a námi). Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání 
emailové zprávy na adresu: oou@ms-sofie.cz. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které 
zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní 
povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 
 
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 
• právo svůj souhlas kdykoli odvolat; 
• právo osobní údaje opravit či doplnit; 
• právo požadovat omezení zpracování; 
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; 
• právo požadovat přenesení údajů; 
• právo na přístup k osobním údajům; 
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; 
• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a 
• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po 

nabytí jeho účinnosti. 


