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č.j.: ZSJAN 0426/2022 

Losování žádostí o přijetí do 1. tříd 2022/2023 – úvodní informace 

Kritéria přijetí, počty žáků: 
1) K Zápisu se dostavilo 118 dětí, z kapacitních důvodů může být přijato max. 90 dětí. Spádových bylo 103 

(5 rodičů dalo žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k základní školní docházce, zůstalo tedy 98 
spádových žáků). 

2) Žáci s kritériem 2, 3, 4, 5 a 6 nebudou přijati k povinné školní docházce do naší školy. 
3) Mezi žáky s kritériem 1 proběhne losování, které určí pořadí. 
4) Losováním dojde pouze ke stanovení pořadí žádostí s registračními čísly, ze kterých bude následně 

ve správním řízení rozhodováno o přijetí/nepřijetí dítěte. 
5) Žáci s kritériem 1, kteří nebudou přijati k povinné školní docházce do naší školy, mohou být přijati 

do Základní školy U Obory, Praha 10, Vachkova 630 (zákonný zástupce o přijetí musí požádat, pokud tak 
již neučinil). Zákonný zástupce má právo si vybrat i jinou školu. 

6) Kritéria přijímání byla ředitelem školy zpracována v souladu se školským zákonem a na základě 
doporučení MŠMT, MHMP a ombudsmanky. Kritéria byla projednána s radním pro školství ÚMČ Praha 
22. 

Losování 
1) Losovány budou registrační čísla žádostí o přijetí spadajícího do kritéria 1, celkem 98 registračních 

čísel. 
2) Registrační čísla byla vložena do obálek. Tyto obálky byly orazítkovány a zalepeny. 
3) Všechny obálky jsou zde na stole a losující Mgr. Kateřina Kaňoková, předsedkyně školské rady, je vloží 

do osudí a řádně zamíchá. 
4) Poté bude z „osudí“ vytahovat po jedné obálce, ukáže je do kamery a zapisovatel (Mgr. Jiří Měchura) 

provede zápis vylosovaného registračního čísla do protokolu. Dohled nad losováním provádí také radní 
pro školství Radovan Koutský. 

5) Pro Vaši přehlednost bude vytažené registrační číslo také zapisovatelkou (Jitka Šubertová) nalepeno 
na plachtu, abyste měli přehled o tažených číslech. 

6) Protokol o losování bude následně podepsán trojčlennou komisí, která potvrdí, že losování proběhlo 
zdárně a dle pravidel. V komisi jsou Mgr. Jiří Měchura (ředitel školy), Mgr. Kateřina Kaňoková 
(předsedkyně školské rady), Radovan Koutský (radní pro školství a člen školské rady). 

7) Z losování je pořizován videozáznam. 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 
1) O přijetí/nepřijetí k základní školní docházce je rozhodováno ve správním řízení. 
2) Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn po 4. 5. 2022 na www.zsjandusu.net. 
3) Rodiče nepřijatých žáků prosíme o osobní převzetí rozhodnutí v ZŠ nám. Bří Jandusů v týdnu od 9. 5. – 

13. 5. 2022, případně Vám bude zasláno do vlastních rukou. 
 

V Praze dne 3. 5. 2022, Mgr. Jiří Měchura – ředitel školy 
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