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ČJ:  R – ZŠ a MŠ / 390 ze dne 28.04.2021 
 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání  
 

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614, zastoupena ředitelem školy PhDr. 
Pavlem Ostapem jako příslušným orgánem podle §165 odst. 2 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném 
znění (dále jen školský zákon) a zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, rozhodla takto:  
 

Žáci uvedení pod registračním číslem byli přijati k základnímu vzdělávání na Základní škole a 
mateřské škole, Praha 3, Chelčického 43/2614 podle § 46 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon 
v platném znění.  
 

Odůvodnění:  

Rozhodnuto bylo na základě žádosti rodičů. Pro přijetí žáků byly splněny všechny zákonné podmínky.  
 

Registrační čísla žáků, kteří byli přijati do prvních tříd školy (obě pracoviště):   

 

021EH 71GTS CTJ4I GY3ME J8WEH M3FFH NCNEI R4CCV WHBCA 
2MJU9 71NOS CVQNH H1LXH JD0QQ M403C NOP8C RJJ93 WZPFA 
31D0M 8ECSF DDNXG HJHNO JH194 M908H NSH7B SGBN3 X0O3C 
3KHZG 8GP81 DFD6C HM4L5 JMFOB MGAEO NU8UR SITNS XF3TP 
3MMNI 8RMZS DVWJ3 HRGE7 JSN84 MH5XV O49HK SIX2K XHBYB 
435WS 9WNFJ ECGI1 HZ7IA K29R9 MIZQD OSCCC SSYCM Y154C 
4KMG3 A08N4 EJ8UX HQGJR KAYU9 MNWCZ OX0WG SYXM3 Y5N85 
5PESR A1LWI F5MCA I9R5Q KHSYZ MQT42 PFJ47 U0K8Z YM1A0 
6JGZN BHXQN FAM14 IM1XQ KXQ5C MQZQF PT0K3 UHW7L YOL5N 
6TGKX BNM7U FGIAV IMSI6 L0QFP N5B0Z PVGEK VOC55 ZCYWZ 
6WWK8 CCI2X FR3OM IS0S2 L18OM N7809 QJSNP VQS2H ZQQFC 
  CT8DT FRPBY J695Q LAUMW N8NF7 QJV9O W95HI   

 
 

Poučení:  
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení odboru školství 

Magistrátu hl. m. Prahy podáním řediteli školy.  
 
Oznámení: Rozhodnutí o přijetí je oznámeno na základě § 183 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb (školského zákona) 
v platném znění vyvěšením na veřejně přístupném místě školy a na místech umožňujících vzdálený přístup 
(www.zschelcickeho.cz) dne 28. 4. 2021  .  
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Vážení rodiče a zákonní zástupci,  
předem bych Vám rád poděkoval za výběr naší školy. V současné době stále probíhá přijímací řízení 
do prvních tříd, vyřizování odkladů i podávání žádostí o přijetí do přípravné třídy. Celkem se k zápisu 
dostavilo 186 dětí (včetně odkladů a žádostí o přijetí do přípravné třídy)  
 

Tímto žádáme rodiče nebo zákonné zástupce, aby škole oznámili skutečnost, jestliže se 
z důvodu upřednostnění jiné školy do ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3, nenastoupí. Je třeba 
uvolnit kapacity pro děti, které mají skutečný zájem o naši školu.  
V současné době máme ještě 40 čekatelů na rozhodnutí o přijetí, kteří nesplňují kritérium 
spádovosti a sourozence ve škole. Snažíme se vyhovět dle možných kapacit a rádi bychom 
vyhověli zájemcům, kteří skutečně stojí o přijetí do naší školy. Správní řízení stále pokračuje. 
Zveřejněné oznámení v žádném případě nenahrazuje rozhodnutí o nepřijetí. 

 
Přijímací řízení do prvních tříd 
Na naší škole budeme v příštím školním roce otevírat 4 první třídy. Celková kapacita těchto tříd je 120 
žáků, i když bychom rádi udrželi naplněnost 23-25 dětí na třídu. Písemné vyhotovení rozhodnutí již 
přijatých dětí si zákonní zástupci vyzvednou v kanceláři školy mezi 6. – 7.05.2021 v čase 8.00 – 16.00. 
 

Do 12. května 2021 škola oznámí další rozhodnutí o přijetí vyvěšením na školním webu a úředních 
deskách školy nespádových žáků. V případě, že bude počet žadatelů stále vyšší, budeme nuceni 
losovat dle zveřejněných pravidel. Rozhodnutí o nepřijetí se vždy zasílá poštou.  
 

Rozdělení dětí do budov a tříd 
Po ukončení správního řízení budeme řešit zařazení žáků do budov a tříd. Rozhodnutí o přijetí do školy 
nezakládá nárok na zařazení do budovy Chelčického nebo Žerotínova a je výhradně v kompetencích 
školy. Snažíme se respektovat Vaše stanovisko, ale v současné době máme vyšší počet zájemců, než je 
kapacita třídy, přičemž všichni bydlí v dané lokalitě.  
 

Aby bylo možné co nejdříve rozhodnout o přijetí dětí do naší školy a následné rozdělení do tříd, žádám 
tímto rodiče dětí, které byly u více zápisů, popř. jim nevyhovuje plánované zařazení do tříd a 
rozhodnou se tedy pro jinou školu než naši, aby tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámili 
škole písemně (vzali svoji žádost o přijetí na školu zpět).  
 

Přípravná třída a odklady  
Odklady vyřizujeme průběžně, jak jsou škole doručovány potřebná doporučení (lékař + PPP). Zároveň 
probíhá shromažďování žádostí o přijetí do přípravné třídy. Žádáme rodiče, aby dodali škole poklady co 
nejdříve. Při nedodání doporučení z poradny a vyřízení odkladu škola nebude moci Vaše děti přijmout.  
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