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ČJ:  R – ZŠ a MŠ  390 / 1  ze dne 11.05..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 (registrační číslo jste získali při 

registraci na Vámi uvedený email):    

 

09RZ0 2DJ7J 7BQLY AK0H8 F38F7 JF4SP LYSL3 PPARS VJANS 

0PP4E 30V97 7EKQ6 C9JPY HA4D4 JH204 MUB66 SLZKA W4X0C 

0QVK3 3P817 7TT5H ENSIT HRYZW KWC9Q PLDWO UUMD4 XJ41T 

0SGT8 57VY4 8USPA ER7HP ITNH2 LE6UV       
 

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 
11.5.2021.  
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Informace pro zákonné zástupce 
 
Žádáme zákonné zástupce, aby si písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí vyzvedli v kanceláři 
školy 13. 5. - 14.5. 2021(středa - pátek) od 09:00 do 12:00 v kanceláři školy (vchod brankou) 13:00 
- 16:00 na recepci školy (vchod hlavní budova). 
 
V současné době máme přijato do prvních tříd 110 dětí, u kterých zatím nemáme informaci, že by 
nastoupily do jiné školy. Počet dětí ve třídách by byl následující:  
V budově Žerotínova vznikne jedna první třída s počtem žáků max. 30 dětí, na budově 
Chelčického kolem 24 – 27 dětí. Rozdělení přijatých žáků do tříd proběhne na přelomu května a 
června.  
 

Pevně věříme, že všichni žáci přijatí do naší školy nám skutečně nastoupí. Děkujeme vám 
za váš výběr. Zároveň věříme, že v červnu budeme moci uspořádat třídní schůzky 
s budoucími prvnáčky a jejich zákonnými zástupci.  

 
Těšíme se na spolupráci.  
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