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Kritéria přijetí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022
-

Dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se povinná školní docházka
vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu
Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se
povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na
území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na
účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

-

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které
dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního
roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce,
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

-

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce,
který proběhne v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku.

-

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem
obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst.2), v němž má žák místo trvalého
pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen spádová škola), pokud
zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

-

V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky musí zákonný
zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky v době stanoveného
zápisu (k žádosti je nutné dle zákona doložit doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení, a dále
odborného lékaře či klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze
odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

-

V případě povolení odkladu povinné školní docházky nezl. dítěti (tj. vyhotovení
rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky), je zákonný zástupce dítěte
povinen dostavit se v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku
základního vzdělávání, a to opět do základní školy podle svého výběru.
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Základní škola, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700, zastoupená ředitelem
školy Mgr. Jaromírem Horníčkem, stanovila pro přijetí k povinné školní
docházce (zápis do prvních tříd) pro školní rok 2021/2022 následující kritéria:
Kritérium 1: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu,
ve školském obvodu základní školy ZŠ Hloubětínská 7001.
Kritérium 2: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu,
v městské části Praha 142, jehož sourozenec se v základní škole ZŠ Hloubětínská
700 již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
Kritérium 3: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu,
v městské části Praha 14.
Kritérium 4: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu,
v hlavním městě Praha, ale v jiné městské části než Praha 14, jehož sourozenec se
v základní škole ZŠ Hloubětínská 700 již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8.
ročníku).
Kritérium 5: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu,
v hlavním městě Praha, ale v jiné městské části než Praha 14.
Kritérium 6: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu,
mimo hlavní město Praha.

Kritéria jsou stanovena tak, aby v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona byli přednostně
přijati žáci s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti školy.
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Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol – viz níže
K vymezení území Prahy 14 – viz níže
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Školský obvod (spádová oblast) se nekryje s jiným rozdělením a příslušností – např.
poštovní / policejní / ke čtvrti Hloubětín atd., ale je jasně vymezen Obecně závaznou
vyhláškou hl. m. Prahy č. 4/2020 o školských obvodech základních škol:
(odkaz zde: https://www.praha.eu/file/3105617/vyhlaska_c._4.pdf ).
Školský obvod Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 – ulice:
Anny Čížkové
Čertouská
Českobrodská – pouze na území Prahy 14
Hloubětínská
Horoušanská
Hostavická
Chvalská
K Hutím
K Mototechně
Kbelská – pouze na území Prahy 14
Klánovická
Kolbenova – pouze na území Prahy 14
Konzumní
Kyjská
Liblická
Litošická
Milovická
Mochovská
Na Obrátce
Nad Hutěmi
nám. Ve Starém Hloubětíně
Nástrojařská
Nehvizdská
Pod Turnovskou tratí
Poděbradská – pouze na území Prahy 14
Poříčanská
Postřižínská
Sadská
Slévačská – pouze č. 744
Soustružnická
Svépravická
Šestajovická
Štolmířská
U Slavoje
V Humenci
V Chaloupkách
V Novém Hloubětíně
Vaňkova
Zálužská
Zámečnická
Zelenečská
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Území Prahy 14 je vymezeno takto:
„Od TKÚ Kbely-Vysočany-Hloubětín po katastrální hranici Vysočany-Hloubětín směrem
jižním k průmyslovému polookruhu a dále k jihu k severnímu okraji Kbelské. Na křižovatce s
Kolbenovou opouští k.h. a vede středem Kbelské, dále se lomí podél severních hranic parcel v
ulici Konzumní k západu až do středu komunikace spojující Poděbradskou a Kolbenovou, kde
se lomí k jihu. Středem této komunikace vede až do středu Poděbradské, kde se lomí k
východu a na křižovatce Poděbradská-Průmyslová se lomí opět k jihu a pokračuje středem
Průmyslové až ke katastrální hranici Hloubětín-Kyje a dále po stávající hranici až k TKÚ
Hostavice-Černý Most-Dolní Počernice dále po k.h. Černý Most -Dolní Počernice k TKÚ
Černý Most-Dolní Počernice-Horní Počernice dále po k.h. Černý Most-Horní Počernice k
TKÚ Černý Most-Horní Počernice-Kyje a dále po stávající hranici až k TKÚ Kyje-KbelyHloubětín a dále po k.h. Kbely-Hloubětín k TKÚ Kbely-Vysočany-Hloubětín.“

Zdroj:
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/uvod-o-praze-14/uzemi-mestske-casti/

Příloha č. 1 k vyhlášce ZHMP č. 55/2000 ze dne 21.12.2000:
https://www.praha.eu/file/904323/p1v.rtf
https://www.praha.eu/jnp/cz/test/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2000vyhlaska_cislo_55_ze_dne_21_12_2000.html

U zápisu mají přednost uchazeči splňující nižší kritérium (tedy v pořadí 1-6). V případě, že
v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium,
rozhodne o přijetí losování mezi uchazeči s tímto kritériem. O průběhu losování a výsledcích
bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webových stránkách
školy a na budově školy.
Kapacita tříd prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 je stanovena ředitelem školy
takto: 2 třídy, počet přijímaných žáků 44.

V Praze dne 19. 2. 2020
Mgr. Jaromír Horníček
ředitel školy
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