
Informace k zápisu do 1. tříd v Tyršově ZŠ a MŠ Praha 5 – Jinonice,  

U Tyršovy školy 1/430, příspěvková organizace, pro školní rok 

2022/2023 
 

Zápis do 1. tříd bude v Tyršově ZŠ probíhat ve dnech 19. – 20. 4. 2022, vždy od 14 do 18 

hodin. Pořadí žadatelů určuje čas příchodu. 

Pro zápis dětí do prvních tříd v městské části Praha 5, na školní rok 2022/2023, využijí 
zákonní zástupci aplikaci https://zapisdozs-praha5.praha.eu. Do této aplikace zaregistrují 
údaje svého dítěte a následně si mohou vytisknout žádost o přijetí, případně žádost 
o odklad povinné školní docházky (v případě žádosti o odklad nepředávejte škole žádost 
o přijetí). 

ŽÁDOST 
Vytištěnou a podepsanou žádost doručí zákonný zástupce škole: 

- osobně ve dnech zápisu (19. – 20. 4. 2022, vždy od 14 do 18 hodin) 
- prostřednictvím datové schránky (2vimaad),  
- prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem,  
- prostřednictvím České pošty, s. p. 

Tyršova ZŠ a MŠ Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430, příspěvková organizace 
U Tyršovy školy 1/430 
158 00 Praha 5 – Jinonice 

 

Přijatým žádostem bude přiděleno evidenční číslo. Každé dítě bude nadále vedeno pod tímto 

evidenčním číslem, které obdrží zákonný zástupce. 

DOKLADY 
Pro rychlé vyřízení přijímání žádostí žádáme zákonné zástupce, aby k zápisu přicházeli: 

- s vyplněnou a podepsanou žádostí,  
- s připraveným rodným listem dítěte  
- s občanským průkazem 
- v případě, že se nejedná o spádové dítě, i s dokladem o trvalém bydlišti 

ODKLAD povinné školní docházky (PŠD) 
O odklad PŠD žádá zákonný zástupce ředitele spádové školy. Podepsanou žádost o odklad 
(doporučujeme generovat z aplikace) je třeba doručit škole v době zápisu (nejdéle však 
do 30. 4. 2022). K žádosti doložte: 

-  doporučení z poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně 
pedagogické centrum)  

- a doporučení odborného lékaře, nebo klinického psychologa. 

https://zapisdozs-praha5.praha.eu/


 

Kritéria pro přijímání žáků naleznete v přiloženém dokumentu.  

 
 

 

Hromadné rozhodnutí o přijetí bude obsahovat evidenční čísla přijatých dětí a bude 

zveřejněno na www.tyrsova.cz a ve vývěskách školy do 10. 5. 2022. 

 

http://www.tyrsova.cz/

