
Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD – uprchlíci UA 
Spisová značka: ZSJAN 626/2022 

Vypracoval: Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy  

Platnost od: 23.5.2022 

Spisový znak: A.4 Skartační znak: A/5 

Obecné informace: 
Plnění povinné školní docházky je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 2 zákona č. 67/2022 Sb., 

o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 

federace (LEX Ukrajina).  

Povinná školní docházka se 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, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou 

pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Počet 1. tříd a maximální počet přijímaných žáků: 
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ustanovení § 165 

odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění – kapacita školy i tří prvních tříd (90 žáků) je zcela naplněna, 

nemůžeme přijmout žádné další dítě. 

Termín a místo zápisu: 
Zápis proběhne ve čtvrtek 9.6.2022 vždy od 8:00 do 14:00 hod. v kanceláři hlavní budovy školy, nám. Bří Jandusů 2, 

Praha 10 – Uhříněves (vstup hlavním vchodem z ulice Přátelství).  

Registrace na zápis: 
K zápisu se nemusíte registrovat.  

Co k zápisu: 
K zápisu je nutné mít: 

 pas zákonného zástupce s povolením pobytu na území ČR / potvrzením o dočasné ochraně,  

 rodný list dítěte, 

 pas dítěte s povolením pobytu na území ČR / potvrzením o dočasné ochraně,  

 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – ke stažení na webu školy, 

Kritéria pro přijetí žáka k povinné školní docházce: 
1. Do Základní školy, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 (dále jen školy) se přednostně přijímají děti s místem faktického 

pobytu v příslušném školském obvodu školy. 

2. Do školy se dále přijímají děti s místem faktického pobytu v MČ Praha 22. 

3. Do školy se dále přijímají děti s místem faktického pobytu v jiné městské části Prahy. 

Nahlédnutí do spisu: 
Zákonný zástupce má právo vyjádřit se k podkladům = „nahlédnout do spisu“ před vydáním rozhodnutí dle § 36 zákona 

č. 500/2004 Sb. Termín: 10.6.2022 (8:00 – 13:00 hod.) v kanceláři školy. 



Zákonný zástupce má právo nahlédnout do spisu (i po vydání rozhodnutí), činit si výpisy a o právu na to, aby správní orgán 

pořídil kopii spisu nebo jeho části dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb. 

Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí: 
O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitel školy do 30 dnů od podání přihlášky zákonným zástupcem.  

Rozhodnutí o nepřijetí žáka v tištěné podobě si prosím vyzvedněte osobně v kanceláři školy v termínu 13.6. – 17.6.2022 

mezi 7:30 – 15:00 hod. 

Veškeré informace naleznete na webu školy: www.zsjandusu.net.  

 

Mgr. Jiří Měchura 

ředitel školy 

http://www.zsjandusu.net/

