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Kritéria pro přijetí do 1. ročníku pro školní 

rok 2023 / 2024 

 

Vzhledem ke stanovisku zřizovatele MČ Praha 13 a odvolacího 

orgánu (MHMP) jsou kritéria nastavena takto: 

 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku ZŠ Janského 

Kritérium 1: uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s 

místem pobytu) ve spádovém obvodu školy v době zápisu.  

https://www.praha13.cz/Spadove-obvody-zakladnich-skol-v-Praze-

13-i-v-graficke-podobe.html 

Kritérium 2: uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s 

místem pobytu) na území Prahy 13 v době zápisu, jehož 

sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 

1. – 8. ročníku) 

Kritérium 3: ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu (u 

cizinců s místem pobytu)na území Prahy 13 v době zápisu 

Kritérium 4: uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s 

místem pobytu) v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v 

ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku) 

Kritérium 5: uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s 

místem pobytu) v jiné MČ hl. m. Prahy 

Kritérium 6: uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s 

místem pobytu) mimo hl. m. Prahu, jehož sourozenec se v ZŠ již 

vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku) 

Kritérium 7: ostatní uchazeči 
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V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout 

všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k 

překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno 

losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané 

kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za 

přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického 

pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou 

registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu 

do 1. třídy pro příslušný školní rok. 

 

Pozn.: Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad 

povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím 

školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního 

vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru. 

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně spádové oblasti, výběru 

školy… na webu MČ Praha 13. 
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Kritéria pro přijetí do přípravného ročníku pro 

školní rok 2023 / 2024 

 

Vzhledem ke stanovisku zřizovatele MČ Praha 13 a odvolacího 

orgánu (MHMP) jsou kritéria nastavena takto: 

 

Kritéria pro přijetí do přípravného ročníku ZŠ Janského 

Kritérium 1: uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s 

místem pobytu) ve spádovém obvodu školy v době zápisu.  

https://www.praha13.cz/Spadove-obvody-zakladnich-skol-v-Praze-

13-i-v-graficke-podobe.html 

 

Kritérium 2: žáci s odloženou školní docházkou, u kterých je 

předpoklad, že zařazením do přípravné třídy se vyrovná jejich 

vývoj. Odklad školní docházky musí být žákům udělen na ZŠ 

Janského. 

 

Kritérium 3: žáci posledních ročníků v předškolním vzdělávání, 

kterým bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné třídy. Přednost 

v přijímacím řízení mají žáci s místem trvalého pobytu  ve 

spádovém obvodu školy. Ostatní žáci se budou přijímat dle volných 

kapacit. 

 

V případě většího počtu zájemců se rozhoduje ředitel ZŠ na 

základě doporučení ředitelky mateřské školy z MČ Praha 13. 

V případě nedostatečného počtu žáků pro otevření přípravné 

třídy má ředitel právo přípravnou třídu neotevřít. Zákonní 

zástupci o této situaci budou neprodleně informováni. Pro 

otevření přípravného ročníku stanovuje ředitel ZŠ Janského 

minimálně 10 žáků ve třídě.  
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