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Předpokládaný počet otevřených tříd 

 

Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 počítá pro školní rok 2023/2024 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 2023/24 
 

V případě, že žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 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.  

 

 Časové pořadí u zápisu není rozhodující. 

 V případě rovnosti kritérií se rozhodne losem. 

 

 
Informace MHMP ke kritériu přijetí spádových dětí (dle § 36 odst. 7 školského zákona) a využití 

podpůrných kritérií ke spádovému kritériu, např. sourozenec, docházka dítěte do MŠ: 
  
Školský zákon upravuje pouze jedno přednostní kritérium pro přijetí do ZŠ – místo trvalého pobytu ve 

školském obvodu (§ 36 odst. 7 školského zákona). Ředitel ZŠ musí tedy přednostně přijmout spádové 

žáky do výše povoleného počtu žáků školy uvedené ve školském rejstříku. Z § 178 odst. 1 školského 

zákona, dále vyplývá, že obec „je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí 

s místem trvalého pobytu na jejím území…“. 
  
Dle ustanovení § 36 odst. 7 školského zákona mají tak všichni uchazeči ze školského obvodu zákonný 

nárok na přednostní přijetí k základnímu vzdělávání před ostatními uchazeči, a to bez jakékoliv 

podmínky. Užívání kritéria místa trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu školy v rámci zápisu jako 

zvýhodňujícího kritéria tak není v rozporu se zákonem. V případě, že počet dětí uvnitř školského 

obvodu spádové školy překračuje kapacitní možnosti základní školy, nemá ředitel vhodný nástroj na 

odmítnutí oprávněných spádových žadatelů o přijetí a je povinen postupovat dle zákona. 
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V případě vyššího počtu uchazečů, kteří splňují zákonné kritérium místa trvalého pobytu v 

příslušném školském obvodu tak nelze využít přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu v 

daném školském obvodu, jehož sourozenec se v dané škole již vzdělává, popř. další podpůrná 

kritéria, např. docházka do přípravné třídy zřízené při základní škole, docházka do MŠ, aj. Pokud je 

vyšší počet těchto uchazečů, je doporučena forma losování všech uchazečů splňujících podmínku 

spádovosti; Je třeba zdůraznit, že v opačném případě, tedy při zvýhodnění spádových dětí např. se 

sourozencem či návštěvou přípravné třídy, aj., by došlo ke znevýhodnění skupiny spádových dětí 

jedináčků, dětí s velkým věkovým rozdílem, případně dětí, jejichž sourozenci navštěvují např. víceletá 

gymnázia, apod. Toto znevýhodnění by nemělo oporu v zákoně.  V daném stavu musí být splněna 

rovnost této skupiny spádových uchazečů bez jakéhokoliv podmínění. 
  
Pokud jsou přijati všichni spádoví uchazeči a škola má volnou kapacitu, může poté využít podpůrné 

kritérium dítěte, jehož  sourozenec se v základní škole již vzdělává (v 1. – 8. ročníku). 
 

 

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy ve školním roce 2023/24 
 

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

v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 12, jehož sourozenec navštěvuje 

naši školu; 

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

v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 12; 

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. 

 

Nástup po odkladu  

- Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad 

školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte 

musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. 

- Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.  

- Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí (viz. stanovisko MŠMT). 

 

 

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ředitelka školy. 

                                               

                                     Mgr. Jindřiška Kulišová  

                                                                                                                ředitelka školy  


