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ČJ:  R – ZŠ a MŠ 533 / 2022 ze dne 03. 05. 2022 
 

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):    

 
0MHID 35YLZ 85OO4 CNC24 I0YJN L24GW R1CWM VQIXS 
0S2WQ 3R1EQ 9ROYA DIVK5 IW612 L7ERQ TH8K2 W85BN 
2F53C 5G937 BX9UY FYLOA JXNCA LI0X1 UL0PE XFMH3 
2VZOX 7A7V8 CG5UW HHH9F KPE4L Q6AEK UPX2L   

 

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 
3.5.2022.  
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Informace pro zákonné zástupce 
 
Žádáme zákonné zástupce, aby si písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí vyzvedli v kanceláři 
školy dne 9. a 10. 5. 2022 (pondělí-úterý) od 08:00 do 15:00 v kanceláři školy (vchod brankou). 
 
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 max. 30 žáků, na budově Chelčického tři 
třídy. Rozdělení přijatých žáků do tříd proběhne na přelomu května a června.  
Vzhledem k tomu, že v současné době je u 42 dětí evidován požadavek umístění na budovu 
Žerotínova, upřednostníme z přijatých žáků ty, u kterých do budovy již dochází sourozenec. U 
ostatních žáků bude rozdělení řešeno v uvedeném termínu. Rozdělení přijatých žáků se neřídí 
správním řádem a nemá souvislost s rozhodováním o přijetí k základnímu vzdělávání, tedy je plně 
v kompetenci školy na základě jejich organizačních možností. Definitivní rozdělení by mělo být 
oznámeno během schůzky s třídními učiteli v červnu 2022. 
 
 

Děkujeme vám za váš výběr naší školy. Pevně věříme, že všichni žáci přijatí do naší školy 
nám skutečně nastoupí. Zároveň věříme, že v červnu budeme moci uspořádat třídní 
schůzky s budoucími prvňáčky a jejich zákonnými zástupci. Termín konání oznámíme 
emailem a na školním webu. 

 
Těšíme se na spolupráci.  
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