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 č. j.:   382/2017   

datum zveřejnění rozhodnutí: 18. 4. 2017 

 

Věc:     Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola  Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 podle § 

46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, a v souladu se zákonem 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, projednala žádosti o přijetí a vydává 

r o z h o d n u t í: 
Děti, uvedené níže pod označením kódy, se přijímají k plnění povinné školní docházky v Základní škole Eden, 

Praha 10, Vladivostocká 6/1035 od  4. 9. 2017: 

Z1712 Z1717 Z1785 Z1713 Z17128 Z17117 Z1736 Z1720 Z1777 Z1710 

Z1774 Z1775 Z1718 Z1784 Z1741 Z17126 Z1711 Z1733 Z176 Z1791 

Z1762 Z1715 Z17124 Z1725 Z17101 Z17123 Z17115 Z17107 Z1790 Z1799 

Z17116 Z1794 Z17102 Z1764 Z1722 Z1709 Z1719 Z1787 Z17105 Z1735 

Z1783 Z1716 Z17125 Z17122 Z1734 Z17113 Z17127 Z17121 Z1721 Z1763 

Z1738 Z1726 Z1737 Z1761 Z1781 Z17118     

Žádáme rodiče přijatých dětí, uvedených výše pod označením kódy, aby si ve dnech 24. – 28. 4. 2017 v době od 

8 do 18 hod. vyzvedli rozhodnutí o přijetí ve vrátnici školy. 

 

Děti, uvedené níže pod označením kódy, se nepřijímají se k plnění povinné školní docházky v ZŠ Eden: 

Z1786 Z1776 Z17119 Z1742 Z17106 Z1796 Z1773   

Rodiče nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou. 

 

Děti, uvedené níže pod označením kódy, se dostavily k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 a správní 

řízení dále probíhá: 

Z1740         

 

Věc:   Rozhodnutí o odkladu školní docházky 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola  Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 podle § 

37 odst. 1, § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, v souladu se zákonem 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, projednala žádost o odklad školní docházky a 

vydává 
r o z h o d n u t í: 

Dětem, uvedeným níže pod označením kódy, je odložena školní docházka o jeden školní rok: 

Z1727 Z1797        

Žádáme rodiče dětí, uvedených výše pod označením kódy, aby si ve dnech 24. – 28. 4. 2017 v době od 8 do 18 

hod. vyzvedli rozhodnutí o odkladu školní docházky ve vrátnici školy. 

 

Děti, uvedené níže pod označením kódy, se dostavily k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018, jejich rodiče 

požádali o odklad školní docházky a správní řízení dále probíhá:  

Z1792 Z1793 Z1749     

Žádáme rodiče dětí, uvedených výše pod označením kódy, aby neprodleně předložili svou žádost, doporučení 

poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 

Věc:  Rozhodnutí o odkladu školní docházky a o přijetí do přípravné třídy: 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola  Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 podle § 

37 odst. 1, § 46, § 47 odst. 2, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, v souladu se 

zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, projednala žádost o odklad školní 

docházky a přijetí do přípravné třídy a vydává 

     r o z h o d n u t í:              



Dětem, uvedeným níže pod označením kódy, je odložena školní docházka a zároveň jsou přijaty do 

přípravné třídy: 

Z1767 Z17100 Z1759 Z1760 Z17114 Z1757 Z1705 

Z1702 Z1703 Z1704     

Žádáme rodiče dětí, uvedených výše pod označením kódy, aby si ve dnech 24. – 28. 4. 2017 v době od 8 do 18 

hod. vyzvedli rozhodnutí o odkladu školní docházky a přijetí do přípravné třídy ve vrátnici školy. 

 

Děti, uvedené níže pod označením kódy, se dostavily k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018, jejich rodiče 

požádali o odklad školní docházky a zároveň o přijetí do přípravné třídy a správní řízení dále probíhá:  

dítě T.K* dítě T.L.* dítě D.V.* Z1707 Z1714   

Žádáme rodiče dětí, uvedených výše pod označením kódy, aby neprodleně předložili svou žádost, doporučení 

poradenského zařízení a odborného lékaře. 

*Rodiče dětí s těmito iniciály omylem odnesli žádost i s kódem. 

 

Děti, uvedené níže pod označením kódy, se dostavily k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018, jejich rodiče 

požádali o odklad školní docházky a zároveň o přijetí do přípravné třídy a jejich žádosti nebylo vyhověno: 

Z1708 Z1765      

Rodiče nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí poštou. 

 

 

      PhDr. Bc. Jana Churáčková, ředitelka školy v. r. 

 

 

                                                                                 

 

  


