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 č. j.:   86/2018   

datum zveřejnění rozhodnutí: 19. 4. 2018 

 

Věc:     Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola  Eden, Praha 10, 

Vladivostocká 6/1035 podle § 36, 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  3. 9. 2018: 
Z1812 Z1824 Z1835 Z1882 Z1826 Z1820 Z1895 Z1832 Z1894 Z1862 

Z1815 Z1810 Z1808 Z1880 Z1818 Z1801 Z1809 Z1871 Z1851 Z1867 

Z1877 Z1857 Z1897 Z18101 Z1893 Z1858 Z1879 Z1847 Z18100 Z1830 

Z1811 Z1898 Z1874 Z1814 Z1837 Z1838 Z1852 Z1807 Z1817 Z 18109 

Z1816 Z1825 Z1869 Z1866 Z1883 Z1803 Z1863 Z1806 Z1850 Z18110 

Z1892 Z1855 Z1870 Z1828 Z1833 Z1868 Z1831 Z1843 Z1849  

Žádáme rodiče přijatých dětí, uvedených výše pod označením kódy, aby si ve dnech 23. – 27. 

4. 2018 v době od 8 do 18 hod. vyzvedli rozhodnutí o přijetí ve vrátnici školy. 

 

Dítě, uvedené pod označením kódem, se dostavilo k zápisu do 1. třídy pro školní rok 

2018/2019 a správní řízení dále probíhá: Z18102 

 

Děti, uvedené níže pod označením kódy, se nepřijímají k plnění povinné školní docházky 

v ZŠ Eden: 
Z1872 Z1854 Z1891 Z1823 Z1875 Z1845 Z1805 Z1829 Z1865 Z18107 

Z1802 Z1890 Z1873 Z1822 Z1888 Z1899 Z1854 Z1839 Z1884  

Z1876 Z18104 Z1853 Z18105 Z1878 Z1856 Z1836 Z1841 Z1887  

Rodiče nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou. 

 

Při rozhodování o přijetí/nepřijetí jsme se řídili stanovenými a zveřejněnými kriterii. 

Vzhledem k velkému zájmu jsme museli přistoupit k losování – protokol z losování je 

k nahlédnutí u ředitelky školy.  

 

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: 
Z1821 Z1840        

Žádáme rodiče dětí, uvedených výše pod označením kódy, aby si ve dnech 23. – 27. 4. 2018 

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 

2018/2019, jejich rodiče požádali o odklad školní docházky a správní řízení dále probíhá:  
Z1861 Z1864 Z1889     

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

žádost, doporučení poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 

Pokud zákonní zástupci požádali o přijetí svého dítěte do přípravné třídy, bude rozhodnutí 

vydáno během prvního květnového týdne. 

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


