
Základní škola Praha 7, Korunovační 8 

 

Kritéria přijetí žáků do přípravné třídy 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 přípravné třídy. 

 

Žáci budou do přípravné třídy přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců podle těchto 
kritérií: 

• Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého 
pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu* základní školy. 

• Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého 
pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.  

• 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. 

• Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v 
případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.  
 

V případě rovnosti kritérií se o volná místa transparentně losuje.  
 
* obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol 
 
Při přijímání žáků do přípravné třídy nebude přihlédnuto k pořadovému číslu při registraci k zápisu. 
 
Informace ke změně školského zákona a k počtu dětí v přípravné třídě: 

 
Ve Sbírce zákonů č. 46/2019, ze dne 31. ledna 2019, dochází ke změně zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 15. února 2019. V § 47 odst. 1 věta první zní 
„Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva 
zřizovat církevní školy, mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, 
u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní 
docházky.“. 

Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Vyhláška  č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 7 zohledňuje nejvyšší počet dětí  v přípravné třídě, 
který je stanoven na 15 dětí. V souladu s § 47 odst. 2 školského zákona o zařazování do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel 
školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží 
zákonný zástupce.  

  
V Praze dne 1. března 2019                                                         Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy 
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