
        Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460 
                                    IČO 47611014 

Adresa: Nad Vodovodem 81/460,  108 00   Praha 10 - Malešice 

            Tel. a fax:  274 77 26 69 

          e-mail: zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz 

            WEB: www.zsnadvodovodem.cz 

 

 

 

Č.j.: ZŠ/706/2017/Je 

 

V Praze 1.3.2017 

  
Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku Základní školy, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460 a informace 

o průběhu zápisu 

 

Počet přijatých žáků je dán kapacitou školy. 

 

Ředitelka školy stanovuje v souladu s §36 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění tato kritéria a jejich pořadí důležitosti pro přijetí 

do 1. ročníku: 

 

Hlavní: 

1. Dítě má bydliště (trvalý pobyt/pobyt) ve spádové oblasti školy (příslušný školský obvod) 

 

Doplňková: 

1. Dítě má bydliště (trvalý pobyt/pobyt) v městské části Praha 10 a jeho sourozenec se již vzdělává na 

Základní škole, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460 

2. Dítě má bydliště (trvalý pobyt/pobyt) v městské části Praha 10 

3. Dítě má bydliště (trvalý pobyt/pobyt) v jiné městské části hl.m. Prahy a jeho sourozenec se již vzdělává na 

Základní škole, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460 

4. Dítě má bydliště (trvalý pobyt/pobyt) v jiné městské části hl.m. Prahy 

5. Dítě má bydliště (trvalý pobyt/pobyt) mimo hl.m. Prahy 

 

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí (zákonným zástupcem dítě) 

v den zápisu do 1. ročníku. 

  

Rodiče (zákonní zástupci) mají právo nahlédnout do spisu vedení žádosti a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  

Rodiče (zákonní zástupci) se v této věci mohou dostavit do školy 10.4.2017 od 14:00 do 16:00 hod a svého 

práva využít. 

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu přidělených registračních čísel na 

veřejně přístupném místě - vývěska školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup www.zsnadvodovodem.cz 

dne 12.4.2017. Tímto zveřejněním se rozhodnutí považují za oznámená. 

 

Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě si zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout   26. 4. – 27. 4. 2017  

v době  14:30 – 16:00. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě bude zasláno korespondenční cestou. 

 

Mgr. Jana Jeřábková,v.r. 

ředitelka školy 
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