
 

Asociované školy: 1. KŠPA Praha, s. r. o. Chabařovická 4/1125 182 00 Praha 8 tel.: 281 863 044 
 1. KŠPA Litoměřice, s. r. o. Máchovy schody 4/13 412 01 Litoměřice tel.: 416 733 678 
 

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o. 
škola s tradicí od roku 1992 

Holandská 2531, 272 01 Kladno | IČ: 25108492 | SŠ IZO: 043784054 | ZŠ IZO: 181044510 | REDIZO: 600006930  | 
zapsáno do obchodního rejstříku dne 24. 2. 1997, oddíl C, vložka č. 50301| bank. spojení Komerční banka, a. s., č. účtu: 
51-5217730277/0100| www.1kspa.cz | kladno@1kspa.cz | tel.: 312 249 354, tel./fax: 312 687 800, GSM: 733 123 587  

 
 
Každé dítě bude mít přiděleno registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a 
nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení. 
 
 
Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 
 

1. Vzdálenost místa trvalého bydliště žáka od budovy ZŠ v ulici Holandská, přičemž 
přednost má dítě bydlící blíže této budově. Rozhodujícím podkritériem u bodu 1 bude 
věk dítěte. Pořadí se bude stanovovat podle data narození (tzn. od nejstaršího 
k nejmladšímu) 
 

2. Sourozenci ve vyšších ročnících této školy. Přednostně bude přijato dítě, které má 
sourozence ve vyšším ročníku. 

 
 
O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy do 23. 04. 2019. Seznam 
registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na nástěnce u hlavního vchodu 
školy a na webu školy (dále viz Informace o přidělení registračního čísla, kterou v písemné 
podobě obdrží rodič při zápise).  
 
Počet přijímaných žáků z důvodu zajištění kvality vzdělávání do 1. třídy je max. 16 dětí.  
 
Pokud více uchazečů splní všechna kritéria 1,2,3 současně, ředitelka školy rozhodne o přijetí 
či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání  na základě losu. K losování dojde ze všech dětí 
splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení 
školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena při zápisu.  
 
 
Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy (www.1kspa.cz/kladno/zs).  
 
 
Rodiče nebo zákonní zástupci k zápisu s sebou přinesou: 

1. Rodný list dítěte 
2. Občanský průkaz rodiče či zákonného zástupce 
3. Rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. 
4. Posudek školského poradenského zařízení, pokud byl vydán. 

 
 
 
     V Kladně 14.11.2018                                                       Mgr. Bc. Jitka Maršálková 
                                                                                                          ředitelka školy 


