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Ředitel Základní školy, Praha 13, Janského 2189 

stanovil na základě 

doporučení MŠMT a MČ Praha 13 

 
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022 

 
1.  kritérium:  uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém 

obvodu školy v době zápisu 

 

2.  kritérium:  ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu na  

území Prahy 13 v době zápisu 

 

3.  kritérium:  uchazeč s trvalým pobytem v obci Jinočany a 

Chýnice (na základě dohody o vymezení 

spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a 

uvedenými obcemi) 

 

4.  kritérium:  uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ  

hl. m. Prahy 

 

5.  kritérium:  uchazeč s místem trvalého pobytu mimo hl. m.  

Prahu 

 

6.  kritérium:  ostatní uchazeči 

 

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, které 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. 
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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU PRO 

ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022 
 

1. 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. 

2. žáci posledních ročníků v předškolním vzdělávání, kterým 

bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné třídy. Přednost 

v přijímacím řízení mají žáci s místem trvalého pobytu v Městské 

části Praha 13. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Havlíček 

 ředitel ZŠ Janského 
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