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V Praze dne 21. 4. 2020 

č.j.: ZŠ/73/20 
 

Věc: Oznámení o kritériích k zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021 
 

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021 

do ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 
 

Kritéria jsou v souladu s doporučenými aspekty souvisejícími se stanovením kritérií 

při zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 zaslané odborem školství, 

mládeže a sportu MHMP. 

 Bodové 

ohodnocení 

1. Děti s povoleným odkladem školní docházky pro školní rok 2020/2021 

a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, 

v příslušném školském obvodu podle obecně závazné vyhlášky č.3/2019 

Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol. 

4 

2. Děti s povoleným odkladem školní docházky pro školní rok 2020/2021 

a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské 

části Praha 12. 

3 

3. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky a místem trvalého 

pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu 

podle obecně závazné vyhlášky č.3/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských 

obvodech základních škol. 
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4. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky a místem trvalého 

pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 12. 
1 

 

 

O přijetí dítěte do přípravné třídy rozhodne ředitel školy a do 10. 6. 2020 seznam 

registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí zveřejní na webových stránkách školy a na 

nástěnce u hlavního vchodu školy. 
 

 

Počet přijímaných dětí 
 

Ve školním roce 2020/2021 bude přípravná třída otevřena při minimálním počtu deseti 

přihlášených dětí, maximální počet přijímaných dětí je patnáct. 
 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující 

dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří 

konkrétní kritérium splňují. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný 

protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy. 
 

 

 

Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy 

(www.naberanku.cz). 

 

 

Mgr. Jiří Soukup, ředitel školy 

http://www.praha.eu/file/1909901/vyhlaska_c._13.pdf
http://www.praha.eu/file/1909901/vyhlaska_c._13.pdf

