
 
Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, 
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V Praze dne:  5. 5. 2022     č.j.:  68/22-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. 2022. 

Jedná se o děti, 

- které mají bydliště na území MČ Prahy 10 

- kterým byla odložena školní docházka o 1 rok: 

5EC00 PMIW0 791O0* 0WOGM* C69M0 

B7BK5 NZ21* 2OVQP* 3KANS 96GF9 

GWRZJ W2L9D NZ01 DRI4S NZ08 

Žádáme rodiče dětí, uvedených výše pod označením kódy, aby si ve dnech 10. a 11. 5. 2022  v době 

od 8 do 17 hod. vyzvedli rozhodnutí o přijetí ve vrátnici školy, a tím potvrdili svůj zájem o přijetí 

svého dítěte. Třídní schůzka pro rodiče dětí z přípravné třídy se bude konat dne 15. 6. 2022 v 17 hodin 

ve školní jídelně. 

*) rozhodnutí je podmíněno doplněním potřebných příloh 

 

Děti, uvedené níže pod označením kódy, se nepřijímají do přípravné třídy v ZŠ Eden. Pokud zákonní 

zástupci těchto žáků udělí ředitelce ZŠ Eden souhlas, poskytne ředitelka ZŠ Eden jejich žádost o 

přijetí do přípravné třídy a související přílohy ředitelce ZŠ U Roháčových kasáren, která je bude 

kontaktovat s nabídkou zařazení dítěte do přípravné třídy v ZŠ U Roháčových kasáren:  

F5NL5 F37PL NZ10 

Z6C4A 8LGB2* NZ15* 

*) je nutné dodat nezbytné přílohy k žádosti 

 

Děti, uvedené níže pod označením kódy, se nepřijímají do přípravné třídy v ZŠ Eden, a zároveň byly 

do přípravné třídy přijaty v jiné škole, kde o to prostřednictvím svých zákonných zástupců požádali: 

NZ11 SRVPT 

D9RC1 NO9Y6 

 

Dítě, uvedené níže pod označením kódem, se nepřijímá do přípravné třídy v ZŠ Eden, protože nebyla 

splněna podmínka bydliště na území MČ Praha 10: 

NZ17   

 

Odůvodnění: Odůvodnění je obsaženo v textu rozhodnutí. 

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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