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Kritéria pro přijetí dětí k plnění povinnosti školní docházky 

  pro školní rok 2020/21 
(aktualizace k 4. 5. 2020, ruší dokument ze dne 3. 4. 2020) 

 

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: (Kritéria stanovená 28. 2. 2020 nejsou touto aktualizací změněna.) 
 

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: 

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a v souladu s Opatřením ministra školství, mládeže  

a tělovýchovy č. j. MSMT-12639/2020-1 škola UPŘEDNOSTŇUJE podávání žádostí a dalších dokumentů 

k zápisu dítěte k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti rodičů/zákonných zástupců dětí. Prosíme proto 

rodiče/zákonné zástupce, aby osobní podání využívali jen v nezbytně nutných případech a dbali pokynů 

zaměstnanců školy. 
 

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné vyplnit elektronicky (preferovaný postup)  

od 6. 4. 2020 na www.jakdoskoly.cz nebo přes odkaz na tento web na webových stránkách školy  

www.zs-ns2.cz. V listinné verzi je žádost k dispozici během úředních hodin v budově úřadu MČ Praha 6 

nebo ve vstupním prostoru školy (schodiště) v pracovních dnech od 9.00 do 12.00. 

2. Rodiče/zákonné zástupce dětí, kteří chtějí podat žádost o odklad, prosíme, aby vyplnili příslušnou žádost 

(formulář na stránkách školy) a doručili ji škole bezkontaktním způsobem. V tomto případě nepodávejte 

žádost o přijetí. 

3. Žádosti lze podávat: 

a) soukromou datovou schránkou do datové schránky školy: h73v3hz 

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: info@zs-ns2.cz 

c) poštou doporučeně s dodejkou: ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2 

                                                   náměstí Svobody 2/930 

                                                  160 00 Praha 6 - Bubeneč 

d) osobním podáním 

4. Při podání je potřeba: 

a) žádost o přijetí s vlastnoručními podpisy rodičů/zákonných zástupců, 

b) rodný list dítěte (v souladu s opatřením ministra školství č. j. MSMT-12639/2020-1 ze dne 18. 3. 

2020 postačuje prostá kopie), 

http://www.zs-na2.cz/
http://www.jakdoskoly.cz/
http://www.zs-ns2.cz/


2 

 

c) doklad o trvalém pobytu (výpis z evidence nebo registru obyvatel, občanský průkaz 

rodiče/zákonného zástupce nebo dítěte při osobním podání) 

 

5. Výpis z evidence nebo registru obyvatel a případné zřízení datové schránky je možné na úřadě MČ Prahy 6 

po předchozím objednání na tel. čísle 775 883 975. 

 

6. V souladu s opatřením ministra školství č. j. MSMT-12639/2020-1 ze dne 18. 3. 2020 je příjem žádostí 

možný od 6. 4. 2020 (spuštění systému MČ Prahy 6). Pracovnice školy p. Jitřenka Pavlů 

(jitrenka.pavlu@zs-ns2.cz, tel. 226 233 600) bude kontaktovat rodiče/zákonné zástupce dítěte v případě 

nedostatků v dokumentech a bude jim nápomocna při jejich řešení. 

 

7. Vlastní správní řízení zápisu bude v souladu s dříve vyhlášeným termínem zápisu zahájeno  

v úterý 21. 4. 2020, kdy bude zahájeno správní řízení i u žádostí doručených před tímto datem. 

 

8. Termín zápisu v úterý 21. 4. a ve středu 22. 4. 2020 od 13.00 do 18.00 zůstává v platnosti, prosíme však 

rodiče/zákonné zástupce o příchod do školy pouze v případě, že není možné využít bezkontaktní podání 

žádosti. Rezervace času bude v systému MČ Prahy 6 spuštěna pro naši školu v pátek 17. dubna. Rezervace 

spuštěna 6. 4. 2020. 

 

9. Případné veřejně přístupné losování pořadí rozhodného pro přijetí proběhne ve čtvrtek  

23. dubna 2020 ve 13.00 v úterý 5. 5. 2020 v budově školy. O jeho skutečném konání budeme informovat 

na webových stránkách školy. 

 

10. Ve čtvrtek 14. 5. 202 od 14.00 do 16.00 bude v budově školy umožněno nahlédnutí do spisu dítěte. 

Organizace nahlédnutí bude realizována dle v tu dobu existující epidemiologické situace. 

 

11. Výsledek zápisu (seznam registračních kódů přijatých dětí) bude zveřejněn v pátek 15. 5. 2020 od 10.00 od 

12.00 na nástěnce školy a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá. Rodiče/zákonní 

zástupci nepřijatých dětí obdrží písemné rozhodnutí. 

 

12. V případě, že dítě bylo kromě do naší školy přijato také na jinou či jiné školy, a rodič/zákonný zástupce se 

rozhodne pro naši školu, prosíme rodiče/zákonného zástupce o dodání zápisového lístku k nám v pondělí 

18. 5. 2020 v době od 14.00 do 16.00. Zároveň vás požádáme o podpis zpětvzetí žádosti o přijetí pro 

školu/školy, do které/kterých dítě nenastoupí. Organizace dodávání zápisového lístku bude realizována dle 

v tu dobu existující epidemiologické situace. 

 

Další informace: 

 

1. Předpokládáme otevření 3 tříd s maximálním počtem 60 66 žáků, více neumožňuje současná kapacita 

školy. V případě uvolnění míst (odklady školní docházky, odstěhování dětí apod.), budou rodiče 

kontaktováni dle vylosovaného pořadí. 

 

2. Rodiče dětí po odkladu z loňského školního roku musí žádat nově o přijetí k plnění povinnosti školní 

docházky ve školním roce 2020/21. 

 

3. Školský obvod školy zahrnuje tyto ulice (od 1. 1. 2015): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Praze 4. 5. 2020                                                                                                                   Mgr. Michaela Rybářová 

                                                                                                                           ředitelka školy 

Bachmačské náměstí Gymnasijní Národní obrany – sudá č. 2 - 26,  

Banskobystrická Jaselská – sudá od č. 26,                               lichá č. 1 - 41 

Buzulucká                  lichá od č. 23 Sukova 

Čsl. armády – sudá od č. 16,  Jilemnického Svatovítská 

                        lichá od č. 17 Kafkova Václavkova 

Dejvická Kyjevská Vítězné náměstí – č. 1 - 5 a 12 - 14 

Eliášova – sudá č. 2 – 12, lichá č. 1 – 7  Mařákova V. P. Čkalova 

Evropská – č. 1 - 3 Na Hutích Wuchterlova 

Generála Píky náměstí Svobody  

mailto:jitrenka.pavlu@zs-ns2.cz

