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 č. j.:   94/2018   

datum zveřejnění rozhodnutí: 9. 5. 2018 

 

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

 

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

Vladivostocká 6/1035 dle § 36, 37 odst. 1, v souvislosti s § 46, podle § 47 odst. 2 a podle § 

165 odst. 2 písm. e) a 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 žádosti zákonných zástupců žáků o  

 odklad školní docházky  

 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 o jeden rok a 

tyto děti jsou přijaty do přípravné třídy ZŠ Eden:  
Z1827 Z1804 Z1834 Z1844 Z1848 Z1860 Z1881 Z1885 Z1886 Z1896 

Žádáme rodiče přijatých dětí, uvedených výše pod označením kódy, aby si ve dnech 14. – 18. 

5. 2018 v době od 8 do 18 hod. vyzvedli rozhodnutí o odkladu a o přijetí do přípravné třídy  

ve vrátnici školy. 

 

U dětí, uvedených níže pod označením kódy, správní řízení dále probíhá:  
Z18103 Z18108 Z1846 Z18106 Z18111   

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

podklady pro vydání rozhodnutí -  doporučení poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 

 

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

nepřijímají se do přípravné třídy ZŠ Eden:  
Z1859 Z1819 Z1813 Z1842       

Rodiče nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o odkladu a o nepřijetí do přípravné třídy poštou – 

doporučujeme využít volná místa v ZŠ U Vršovického nádraží. 
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      PhDr. Bc. Jana Churáčková, ředitelka školy v. r  


