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OZNÁMENÍ  TERMÍNU LOSOVÁNÍ  Z DŮVODU PŘEVISU UCHAZEČŮ DO 1. TŘÍD PRO ROK 2021/2022     
                                                                                                                              
                                                                                                                                               V Praze dne 16.04. 2021 
Vážení rodiče, 
v letošním  školním roce přišlo k zápisu do prvních tříd pro rok 2021/2022  144 dětí.   
Z tohoto počtu je 103 spádových dětí.   
Rodiče 17 z nich požádali o odklad školní docházky.   
Počet uchazečů (86) bohužel  převyšuje možnosti školy umístit všechny spádové  zájemce.  
V současné době je kapacita školy (660 ž.)  naplněna na  636 žáků.  
Škola vzhledem k obrovskému převisu spádových dětí otevře 3 první třídy s počtem 25 dětí ve třídě a to 
s ohledem k integracím žáků, kteří přichází po odkladu s potřebami asistencí.   
Při přijímacím řízení škola postupuje dle předem uveřejněných kritérií.   
 
Kritéria pro zápis dítěte:  

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou 
hl. m. Prahy  

2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem 1. 
až 8. třídy školy. 

3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6. 
4. Děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy,  

               jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy školy. 
5. Děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. 
6. Ostatní zájemci, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. třídy školy. 
7. Ostatní zájemci. 

 
Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů 
splňujících stejný bod kritérií bude losování, které proběhne za účasti zástupců školy, SRPŠ, Rady školy 
a MČ Ph6  
 Možnost nahlédnutí do spisu dítěte mají jeho zákonní zástupci  
    dne 5. 5. 2021 od 14:00 do 16:00 hodin v ředitelně školy. 
 Výsledky zápisu budou zveřejněny 6. 5. 2021 v 12:00 hodin. 
 Zápisový lístek rodiče (pokud volí více škol) odevzdají do školy,  
    která dítě přijímá dne 10. 5. 2021 od 14:00 do 16:00 hodin.  
 
Z důvodu převisu uchazečů vedení školy přistupuje k transparentnímu losování, které se uskuteční 
dne 20.04.2021 od 9:000 hodin v budově školy místnost č.101. 
Vzhledem k současným bezpečnostním hygienickým opatřením není bohužel možné organizovat 
losování za účasti rodičů. 
Do losování budou zařazeny odděleně dvě skupiny dětí a to vždy podle stanovených kritérií zveřejněných 
vedením školy před zápisem do prvních tříd. 
 
Do losování jsou zahrnuta tato kritéria 

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou 
hl. m. Prahy  

2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem 1. 
až 8. třídy školy. 

 
Do losování budou zařazena jména dětí pod KÓDY - identifikačními čísly, která jste obdrželi u zápisu. 
O losování bude vyhotoven protokol, který bude součástí spisu dítěte. 
Losování proběhne za přítomnosti stanovené komise, která garantuje transparentnost průběhu a 
výsledků losování. Přijato bude 75 dětí dle losovaného pořadí. Pokud se místa budou uvolňovat, budeme 
doplňovat dalšími dětmi dle pořadí z losovací listiny. 
Vedení školy stanovuje pro řádné vykonání losování komisi složenou ze členů vedení školy,  zástupců 
rady školy a Spolku rodičů a přátel školy Na Okraji.  
 



 
 
 
Ustanovená komise ve složení: 
Marie Kubíková radní  pro školství MČ Ph 6                                              
Karolína Houdková  předsedkyně ŠKOLSKÉ RADY (zástupce rodičů) 
Sylvie Boumová  zástupce  ŠKOLSKÉ RADY (zástupce rodičů) 
Petr Blažka zástupce ŠKOLSKÉ RADY (zástupce pedagogů)  
Roman Plischke  předseda SRPŠ 
Jana Kindlová ředitelka školy                                                                     
Jiřina Štichová zástupce ředitele   
  
Vážení rodiče, zájem o naši školu nás těší a současně o to více  zavazuje ve chvíli rozhodování o přijetí 
žáků postupovat co nejprůhledněji, aby byl výběr dle nastavených pravidel rovný pro všechny uchazeče.  
Děkujeme za pochopení.  
 
S pozdravem                                                                                              Mgr. Jana Kindlová  
                                                                                                                        ředitelka školy 


