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Kritéria pro přijímání ukrajinských dětí s uděleným vízem strpění k základnímu 

vzdělávání v ZŠ (Zvláštní zápis) 

Ředitel Základní a Mateřské školy Emy Destinnové, Praha 6 stanovil následující kritéria, podle kterých bude 

postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu 

vzdělávání v základní škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání v daném školním roce 

překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro základní školu.  

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k základnímu 

vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost základního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je 

základní vzdělávání povinné, se vzdělává v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském 

obvodu, v němž má dítě místo pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě 

jinou základní školu nebo jiný způsob povinného základního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. 

Školským obvodem jsou spádové ulice obvodu Základní a Mateřské školy Emy Destinnové.  Na základě § 34 odst. 

3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu ve spádové ulici školy z Praha 6 při přijímání přednost před 

dítětem s místem trvalého pobytu mimo spádovou ulici nebo mimo MČ Praha 6. 

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku 2022/2023 

Počet volných míst pro zvláštní zápis na školní rok 2022/23 :  Počet volných míst v základní škole  bude 

stanoven po řádném zápisu ve dne 26.-27. 4. 2022,  v okamžiku ukončení správního řízení.  

Otevřeme 4 první třídy s maximálním počtem 100 žáků.  Kritéria pro přijetí: 

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy,   

     které mají povinnost zahájit školní docházku. V případě cizinců s místem pobytu v příslušném  

     obvodu a doložení pobytu.  

2. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy,  

    které mají možnost zahájit školní docházku.  
 

3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže    

    školy. 

4. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6. 

5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy. 

6. Děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. 

7. Ostatní zájemci, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy. 

8. Ostatní zájemci. 

                                                                                                      Mgr. Ota Bažant 

 V Praze, dne 13. 4. 2022                                                     ředitel ZŠ a MŠ Emy Destinnové      
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