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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  2. 9. 2019: 
Z1901 Z1910 Z1920 Z1928 Z1933 Z1938 Z1946 Z1959 Z1973 Z1987 

Z1902 Z1911 Z1921 Z1929 Z1934 Z1941 Z1948 Z1961 Z1975 Z1988 

Z1904 Z1915 Z1922 Z1930 Z1935 Z1942 Z1949 Z1965 Z1978 Z1989 

Z1905 Z1917 Z1923 Z1931 Z1936 Z1943 Z1955 Z1970 Z1985 Z1990 

Z1906 Z1918 Z1925 Z1932 Z1937 Z1945 Z1956 Z1972 Z1986 Z1993 

Žádáme rodiče dětí, uvedených výše pod označením kódy, aby si ve dnech 6. – 10. 5. 2019 

(mimo 8. 5. 2019)  v době od 8 do 18 hod. vyzvedli rozhodnutí o přijetí ve vrátnici školy. 

 

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

v ZŠ Eden: 
Z1926 Z1996 Z1924 Z1963 

Z1907 Z1960 Z1974 Z1995 

Z1909 Z1950 Z1999 Z1980 

Z1976 Z1952 Z1971 Z1983 

Z1953 Z1913 Z1939 Z19100 

Rodiče nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou. V případě, kdy se od zákonných 

zástupců přijatého dítěte dozvíme, že jejich dítě do první třídy nenastoupí (např. z důvodu 

stěhování), budeme zákonné zástupce kontaktovat v pořadí podle výsledků losování (uvedeno 

výše po sloupcích). 

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

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

k nahlédnutí u ředitelky školy.  

 

Zákonní zástupci dětí, uvedených níže pod označením kódy, vedou správní řízení ve věci 

zahájení povinné školní docházky v jiných školách a v ZŠ Eden bylo správní řízení usnesením 

zastaveno. Tyto děti se k plnění školní docházky v ZŠ Eden nepřijímají: 

Z1908 Z1958 Z1992 

Z1919 Z1966 Z1994 

Z1927 Z1967  

Z1951 Z1977  

Z1954 Z1991  

 

 

 



Věc:   Rozhodnutí o odkladu školní docházky 

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

Vladivostocká 6/1035 podle § 37, odst. 1, v souvislosti s § 36 a 46, podle § 164 odst. 1 písm. 

a) 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, 

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: 

Dítěti pod označením kódem Z1914 je odložena školní docházka o jeden školní rok. 

Žádáme rodiče dítěte, uvedeného výše pod označením kódem, aby si ve dnech 6. – 10. 5. 

2019 (mimo 8. 5. 2019) v době od 8 do 18 hod. vyzvedli rozhodnutí o odkladu školní 

docházky ve vrátnici školy. 

 

Dítě pod označením kódem Z1998 se dostavilo k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020, 

jeho rodiče požádali o odklad školní docházky a správní řízení bylo usnesením přerušeno.  

Žádáme rodiče dítěte, uvedeného výše pod označením kódem, aby neprodleně předložili 

nezbytné podklady pro vydání rozhodnutí -  doporučení poradenského zařízení a odborného 

lékaře. 

 

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 podle § 37, odst. 1, § 47, odst. 2, v souvislosti s § 36 a 46, podle § 164 

odst. 1 písm. a) 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, 

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 zároveň přijaty do přípravné třídy ZŠ Eden:  
1903 1912 1940 1944 1957 1962 1968 

1969 1979 1982 1997 19103   

Žádáme rodiče dětí, uvedených výše pod označením kódy, aby si ve dnech 6. – 10. 5. 2019 

(mimo 8. 5. 2019) v době od 8 do 18 hod. vyzvedli rozhodnutí o odkladu a o přijetí do 

přípravné třídy ve vrátnici školy. 

 

Děti, uvedené níže pod označením kódy, se dostavily k zápisu do 1. třídy pro školní rok 

2019/2020, jejich rodiče požádali o odklad školní docházky, přijetí do přípravné třídy a 

správní řízení bylo usnesením přerušeno:  
1916 1947 

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

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

 

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, přijetí do přípravné třídy a 

byly/budou přijaty do přípravné třídy jiné základní školy v Praze 10 
1964 1981 1984 19102 19104 

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

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