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Č.j.: ZŠMŠ/71/2017 
V Praze dne 30. 1. 2017 
 
 
 
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání: 
 
místo trvalého pobytu zapsaného žáka v městské části Praha-Štěrboholy  10 bodů 
 
sourozenec zapsaného žáka je žákem základní školy, jejíž činnost vykonává 
Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy      1 bod 
 
zapsaný žák se vzdělává v mateřské škole, jejíž činnost vykonává 
Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy      1 bod 
 
 
Odůvodnění kritérií pro přijetí k základnímu vzdělávání: 
 
místo trvalého pobytu zapsaného žáka v městské části Praha-Štěrboholy 
Podle § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je ředitel spádové školy povinen přednostně 
přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše 
povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Školský obvod školy, jejíž činnost 
vykonává Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy, je vymezen územím 
městské části Praha-Štěrboholy. 
 
sourozenec zapsaného žáka je žákem základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a 
Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy 
Bodové zvýhodnění sourozenců stávajících žáků školy vyjadřuje a chrání zájem na spojování 
rodin, které přispívá k naplňování vzdělávacích potřeb žáků a je tak jak v zájmu žáků, tak i 
jejich rodičů.  
 
zapsaný žák se vzdělává v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská 
škola, Praha 10 – Štěrboholy 
Bodové zvýhodnění stávajících žáků mateřské školy, jejíž činnost vykonává stejná právnická 
osoba jako činnost základní školy, vyjadřuje zájem na usnadnění přechodu z předškolního 
vzdělávání do vzdělávání základního. Existující vazby ke škole, vytvořené ještě z předškolního 
věku žáka, umožňují lépe navázat na předškolní vzdělávání, usnadňují adaptaci žáka 
v prostředí základní školy a napomáhají tak vzdělávacímu procesu. 
 

Postup přijímání k základnímu vzdělávání: 

1. počtem přijímaných žáků se rozumí počet žáků, které lze pro školní rok 2017/2018 
přijmout k základnímu vzdělávání vzhledem k povolenému počtu žáků, zapsanému ve 
školském rejstříku ke dni rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Ke dni vydání 
těchto kritérií činí počet přijímaných žáků 28. 
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2. ředitelka školy sestaví pořadí zapsaných žáků podle počtu získaných bodů; dosáhnou-li 

zapsaní žáci stejného počtu bodů, rozhodne o jejich pořadí los; 
 
3. přijati budou zapsaní žáci, kteří se v pořadí sestaveném podle bodu 2 tohoto postupu 

umístili na pořadovém místě 1 až do počtu přijímaných žáků; 
 
4. nepřesahuje-li počet zapsaných žáků počet přijímaných žáků, budou přijati všichni 

zapsaní žáci; pořadí zapsaných žáků se nesestavuje; 
 
5. nepřesahuje-li počet zapsaných žáků s místem trvalého pobytu v městské části Praha-

Štěrboholy počet přijímaných žáků, platí, že 
a) přijati budou všichni zapsaní žáci s místem trvalého pobytu v městské části Praha-

Štěrboholy; pořadí těchto zapsaných žáků se nesestavuje; 
b) ředitelka škola sestaví pořadí zbývajících zapsaných žáků podle počtu získaných bodů; 

dosáhnou-li tito zapsaní žáci stejného počtu bodů, rozhodne o jejich pořadí los; 
c) přijati budou vedle zapsaných žáků přijatých podle bodu 5 písm. a) zapsaní žáci, kteří 

se v pořadí sestaveném podle bodu 5 písm. b) umístili na pořadovém místě 1 až do 
počtu přijímaných žáků, sníženého o počet zapsaných žáků přijatých podle bodu 5 
písm. a) 

 
 
 
Mgr. Eva Kollmannová 
ředitelka ZŠ a MŠ 
 


