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 č. j.:  47/2020  

datum zveřejnění rozhodnutí: 24. 4. 2020 

 

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  1. 9. 2020: 

Z2003 Z2025 Z2042 Z2065 Z20110 Z2045 Z2020 Z2041 

Z2004 Z2026 Z2043 Z2068 Z20114 Z2072 Z2070 Z2094 

Z2006 Z2027 Z2048 Z2080 Z20116 Z2013 Z2018 Z2047 

Z2008 Z2030 Z2053 Z2082 Z2002 Z2060 Z2044 Z2064 

Z2010 Z2034 Z2055 Z2085 Z2009 Z2084 Z2058 Z20117 

Z2014 Z2035 Z2056 Z2096 Z2066 Z2005 Z2071  

Z2015 Z2036 Z2059 Z20101 Z2067 Z20113 Z2078  

Z2017 Z2038 Z2061 Z20102 Z2076 Z2037 Z2081  

Z2022 Z2039 Z2062 Z20103 Z20104 Z2051 Z2007  

Z2023 Z2040 Z2063 Z20108 Z20109 Z2054 Z2029  

Žádáme rodiče dětí, uvedených výše pod označením kódy, aby si ve dnech 12. – 14. 5. 2020  

v době od 14 do 16 hod. vyzvedli rozhodnutí o přijetí  ředitelně školy. Zároveň obdržíte 

v písemné podobě informace, které obvykle sdělujeme na úvodní třídní schůzce pro rodiče 

našich budoucích prvňáčků v polovině června. Tato schůzka se však letos bohužel nemůže 

konat.  

 

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

v ZŠ Eden: 

Z2075 Z2028 Z2001 Z2097 

Z2073 Z2031 Z2021  

Z20106 Z20111 Z2050  

Z2032 Z2099 Z2083  

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. Přestože 

jsme se rozhodli místo původně plánovaných dvou tříd otevřít tři první třídy, museli jsme 

vzhledem k velkému zájmu 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: 

Z2016 Z2049 Z2079 Z20115 Z2093 

Z2033 Z2069 Z2095 Z20118 Z2057 

Z2046 Z2077 Z20107 Z2092  
 

 

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 žádosti o odklad školní docházky a vydává 

r o z h o d n u t í: 

Dětem pod označením kódy Z2011, Z20119 je odložena školní docházka o jeden školní rok. 

Zákonní zástupci těchto dětí obdrží rozhodnutí o odkladu poštou. 

 

Děti pod označením kódy Z 2012, Z2019, Z2024, Z2052, Z2089, Z2090, Z2098, Z20105, 

Z20112 se zapsaly do 1. třídy pro školní rok 2020/2021, jejich zákonní zástupci požádali o 

odklad školní docházky a ředitelka školy je pro účely správního řízení žádá, aby předložili 

nezbytné podklady pro vydání rozhodnutí -  doporučení poradenského zařízení a odborného 

lékaře. Následně bude vydáno rozhodnutí. 

 

Věc:     Rozhodnutí o 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 přijetí do přípravné třídy a 

 

žádá zákonné zástupce dětí pod označením kódy Z 2012, Z2019, Z2024, Z2052, Z2074, 

Z2086, Z2087, Z2088, Z2089, Z2090, Z2091, Z20100, Z 20109, Z20112, Z20120, 

 

aby předložili nezbytné podklady pro vydání rozhodnutí -  doporučení poradenského zařízení 

a odborného lékaře. Poté bude zahájeno správní řízení a vydáno rozhodnutí. 

 

      PhDr. Bc. Jana Churáčková, ředitelka školy 
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