
Základní škola Praha 7, Korunovační 8 

 

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku Základní školy Praha 7, Korunovační 8 

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky o školských obvodech 
základních škol (usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 25. 1. 2018) stanovuje ředitel 
Základní školy Praha 7, Korunovační 8, příspěvková organizace, kritéria přijetí žáků do 1. ročníku 
základního vzdělávání. 

 

Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců 
podle těchto kritérií: 

1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem 
pobytu, v příslušném školském obvodu* základní školy, a to do výše povoleného počtu žáků 
uvedeného ve školském rejstříku (§ 36 školského zákona).  
 
V případě volné kapacity v budoucím 1. ročníku bude dále přijat uchazeč:  
 
1. s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 7, jehož 
sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).  
2. s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 7.  
3. s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož 
sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).  
4. s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.  
5. s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.  
 
V případě rovnosti kritérií se o volná místa transparentně losuje. 
 
Při přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání nebude přihlédnuto k pořadovému číslu při 
registraci k zápisu. 
 
* obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol  
 
 
V Praze dne 1. března 2019                                                         Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy 
 


	Základní škola Praha 7, Korunovační 8
	Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku Základní školy Praha 7, Korunovační 8

