
 

Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035, 100 00  

„Se sportem za vzděláním“ 

www.zseden.cz, e-mail: info@zseden.cz , tel.: 267 310 674 

 

V Praze dne:  17. 5. 2021     č.j.:  23/Z21-PT 

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

Vladivostocká 6/1035 podle § 47 odst. 2, v návaznosti na § 37, v souvislosti s § 36 a podle § 

164 odst. 1 písm. 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 o přijetí do přípravné třídy a vydává 

     rozhodnutí:               
Děti, uvedené níže pod označením kódy, se přijímají do přípravné třídy v Základní škole 

Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035, od  1. 9. 2021. 

Jedná se o děti, 

- které mají bydliště na území MČ Prahy 10 

- kterým byla odložena školní docházka o 1 rok 

- které mají v naší škole sourozence – žáka/žákyni  2. - 9. ročníku ve školním roce 

2021/2022 

- jejichž přidělené kódy byly vylosovány dne 17. 5. 2021 (protokol a videozáznam 

z losování u ředitelky školy).  
Z21-031 Z21-094 Z21-062 Z21-049 Z21-013 

Z21-040 Z21-135 Z21-050 Z21-106 Z21-017 

Z21-071 Z21-136 Z21-048 Z21-034 Z21-036 

Žádáme rodiče dětí, uvedených výše pod označením kódy, aby si ve dnech 18. a 19. 5. 2021  

v době od 14 do 16 hod. vyzvedli rozhodnutí o přijetí  do přípravné třídy v ředitelně školy. 

Zároveň obdržíte v písemné podobě informace, které obvykle sdělujeme na úvodní třídní 

schůzce pro rodiče našich budoucích prvňáčků a dětí z přípravné třídy, kterou plánujeme na 9. 

6. 2021 v 17 hod., ale nejsme si v současné době jisti, že tuto schůzku bude možné uskutečnit.  

 

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

v ZŠ Eden. Zákonné zástupce těchto žáků bude kontaktovat ředitelka ZŠ U Roháčových 

kasáren Mgr. Jindra Pohořelá s nabídkou zařazení dítěte do přípravné třídy v sousední  

ZŠ U Roháčových kasáren.  
Z21-133 Z21-014 Z21-098 Z21-099  

Z21-107 Z21-119 Z21-131 Z21-015  

Z21-095 Z21-012 Z21-075 Z21-016  

 

Odůvodnění: 

Rodiče dítěte v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 

požádali o přijetí dítěte do přípravné třídy. Bylo vydáno rozhodnutí o odkladu školní 

docházky, školské poradenské zařízení přijetí do přípravné třídy doporučilo.  

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  odboru správních 

činností ve školství Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím školy, a to podáním 

učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.  

                                                                            PhDr. Bc. Jana Churáčková                                                                                    

       ředitelka školy     
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