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Čj: ZŠ/57/2022 
V Praze dne 10. 2. 2022 
 
 
 
 
Kritéria a postup přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 

a) přijati budou přednostně zapsaní žáci s místem trvalého pobytu (v případě cizinců 
s místem pobytu) v městské části Praha-Štěrboholy, a to až do počtu přijímaných žáků. 
Přesáhne-li počet žáků s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) 
v městské části Praha-Štěrboholy počet přijímaných žáků, rozhodne o tom, kteří zapsaní 
žáci s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v městské části Praha-
Štěrboholy budou přijati, los; 

 
b) nedosáhne-li počet zapsaných žáků s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem 

pobytu) v městské části Praha-Štěrboholy počtu přijímaných žáků, 
1. budou přijati všichni zapsaní žáci s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem 

pobytu) v městské části Praha-Štěrboholy, 
2. na zbývající místa až do počtu přijímaných žáků budou zapsáni ostatní zapsaní žáci. 

Přesáhne-li počet ostatních zapsaných žáků zbývající počet míst zbývajících do počtu 
přijímaných žáků, rozhodne o tom, kteří ostatní zapsaní žáci budou přijati, los; 

 
c) počtem přijímaných žáků se rozumí počet žáků, které lze pro školní rok 2022/2023 

přijmout k základnímu vzdělávání vzhledem k povolenému počtu žáků, zapsanému ve 
školském rejstříku ke dni rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Ke dni vydání 
tohoto postupu přijímání žáků činí počet přijímaných žáků 44; 
  

d) los se provede tak, že ředitelka školy za přítomnosti nejméně dalších dvou osob, z nichž 
alespoň jedna není zaměstnancem školy,  
1. vloží do neprůhledného osudí lístky s pořadovými čísly všech zapsaných žáků, o jejichž 

přijetí má podle bodu a) nebo b) tohoto postupu rozhodnout los, 
2. z osudí postupně náhodně vybírá lístky s pořadovými čísly až do počtu přijímaných 

žáků, jde-li o los podle bodu a) tohoto postupu, nebo do počtu zbývajících míst, jde-li 
o los podle bodu b) tohoto postupu. Vylosováni jsou ti zapsaní žáci, jejichž pořadová 
čísla byla způsobem popsaným v tomto bodu vybrána z osudí. 

 
 
 
 
Mgr. Eva Kollmannová 
ředitelka školy 
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