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                                                                                                                   V Praze 03.02.2022 

 

Předpokládaný počet otevřených tříd 

 

Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 počítá pro školní rok 2022/2023 s otevřením 

dvou prvních tříd. 

 
Maximální naplněnost těchto tříd bude stanovena s ohledem na § 16 školského zákona. 

 

Budou-li mít rodiče zájem, otevře škola přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky. 

 

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 
 

V případě, že žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 převýší kapacitní 

možnosti naší základní školy, budou děti přijímány na základě těchto kritérií: 

 

1. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti školy; 

2. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 12, jehož 

    sourozenec se v naší škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku);           

3. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců v místě pobytu, v Městské části Praha 12; 

4. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců v místě pobytu, v jiné městské části hlavního města    

    Prahy, jehož sourozenec se v naší škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku);    

5. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců v místě pobytu, v jiné městské části hlavního města  

    Prahy; 

6. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. 

 

V případě rovnosti kritérií se rozhodne losem. 

 

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy ve školním roce 2022/23 
 

1. přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu,   

    v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy; 

2. přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu,  

    v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části; 

3. dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě  

    cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy; 

4. dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě  

     cizinců s místem pobytu, v dané městské části. 

 

 

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ředitelka školy. 

                                               

                                     Mgr. Jindřiška Kulišová  

                                                                                                                ředitelka školy  
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