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Informace o losování pořadí rozhodného pro přijímání dětí k plnění 
povinnosti školní docházky pro školní rok 2022/2023 
Vážení rodiče,  
dne 25. 2. 2022 jsme prostřednictvím webu (www.zsjandusu.net) informovali všechny rodiče, že ve školním roce 
2022/2023 otevřeme tří první třídy (přijímat budeme max. 90 žáků). 
Počet žádostí o přijetí dětí do 1. tříd převyšuje stanovený počet přijímaných, proto bude v souladu s kritérii při 
rozhodování ředitele školy využito losování, které provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy a radního 
pro školství ÚMČ Praha 22. 

Losování pořadí proběhne online, bez přítomnosti rodičů, v úterý 3. května 2022 ve 14:00 hod.. 
Přenos bude vysílán na tomto odkazu: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWM5ZDIwM2QtYTY4ZC00NjE0LTgyZmMtNzQzNzQ2MDUyYTll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a

%2231f994f6-52cc-4be2-9282-bb250ba13cd3%22%2c%22Oid%22%3a%2252300022-9927-4296-9fa7-40a6c8a8b0f3%22%7d. 

Losovat se budou žádosti o přijetí pouze s kritériem 1. 
Losováním dojde ke stanovení pořadí žádostí s registračními čísly, ze kterých bude následně ve správním řízení 
rozhodováno o přijetí/nepřijetí dítěte. 

Stav k 2. 5. 2022: 
Celkový počet přijímaných žáků: ....................................................................................................................... 90 
Celkový počet žádostí (o přijetí/ o odklad): ..................................................................................................... 118 

Počet žádostí s kritériem 1 (proběhne losování k určení pořadí v tomto kritériu):..................................................... 98 
Počet žádostí s kritériem 2:  ........................................................................................................................................... 1 
Počet žádostí s kritériem 3:  ........................................................................................................................................... 6 
Počet žádostí s kritériem 4:  ........................................................................................................................................... 0 
Počet žádostí s kritériem 5:  ........................................................................................................................................... 0 
Počet žádostí s kritériem 6:  ........................................................................................................................................... 0 
Počet žádostí o odklad povinné školní docházky:  ......................................................................................................... 8 
Počet žádostí o zpětvzetí žádostí o přijetí dítěte k základní školní docházce ................................................................ 5 

Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 
1. Do Základní školy, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 (dále jen školy) se přednostně přijímají děti s místem trvalého 

pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu školy. 
2. Do školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v MČ Praha 22, 

jejichž sourozenec je již žákem školy (v době zápisu v 1. až 8. ročníku). 
3. Do školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v MČ Praha 22. 
4. Do školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části 

Prahy, jejichž sourozenec je již žákem školy (v době zápisu v 1. až 8. ročníku). 
5. Do školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části 

Prahy. 
6. Do školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hl. m. Praha. 

 
V Praze dne 2.5.2022 Mgr. Jiří Měchura 
 ředitel školy 
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