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Kritéria pro přijetí dětí k plnění povinnosti školní docházky
pro školní rok 2019/20
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Praha 6, náměstí Svobody 2 stanovila následující kritéria
pro rozhodování o přijetí dětí k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2019/20 v případě,
kdy počet přijatých žádostí překročí stanovený maximální počet žáků.
Do prvního ročníku základní školy budou přijaty děti po splnění jednotlivých kritérií
v následujícím pořadí:
1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou
hl. m. Prahy platnou od 1. 1. 2015 (výčet ulic viz níže).
2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem
1. až 8. třídy školy.
3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.
4. Děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy
školy.
5. Děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.
6. Ostatní zájemci, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy školy.
7. Ostatní zájemci.
Pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod
kritérií bude použito losování za přítomnosti ředitelky školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele.
Informace k organizaci zápisu do 1. tříd:
1. Termín zápisu do 1. tříd je stanoven na 2. a 3. dubna 2019, vždy od 13.00 do 18.00,
k dispozici bude od 11. března 2019 rodičům rezervační systém na webových stránkách pro
přesný čas zápisu.
2. Předpokládáme otevření 3 tříd s maximálním počtem 75 žáků.
3. Rodiče dětí po odkladu z loňského školního roku musí žádat nově o přijetí k plnění povinnosti
školní docházky ve školním roce 2019/20.
4. Veřejně přístupné losování pořadí rozhodného pro přijetí proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019
(čas bude upřesněn).
5. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn dne 26. dubna 2019 od 10.00 na nástěnce školy a na
webových stránkách školy.
6. Školský obvod školy zahrnuje tyto ulice (od 1. 1. 2015):
Bachmačské náměstí
Banskobystrická
Buzulucká
Čsl. armády – sudá od č. 16,
lichá od č. 17
Dejvická
Eliášova – sudá č. 2 – 12, lichá č. 1 – 7
Evropská – č. 1 - 3
Generála Píky

V Praze 21. ledna 2019

Gymnasijní
Jaselská – sudá od č. 26,
lichá od č. 23
Jilemnického
Kafkova
Kyjevská
Mařákova
Na Hutích
náměstí Svobody

Národní obrany – sudá č. 2 - 26,
lichá č. 1 - 41
Sukova
Svatovítská
Václavkova
Vítězné náměstí – č. 1 - 5 a 12 - 14
V. P. Čkalova
Wuchterlova

Mgr. Michaela Rybářová
ředitelka školy

