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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 

pro školní rok 2018/2019  

 

Přípravná třída je zřízena v Základní škole a mateřské škole Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, 

Chaplinovo nám. 1/615. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním střed-

ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve znění pozděj-

ších předpisů je podle § 47 zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (dle § 47 odst. 1 zákona 

561/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 9. 2017).  

Součástí žádosti dítěte zastoupené zákonným zástupcem je doporučení školského poraden-

ského zařízení a kopie rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.    

Do přípravné třídy jsou děti přijímány na základě těchto kritérií: 

1. Kritérium místa trvalého pobytu uchazeče v příslušném školském obvodu ZŠ a to 

v době podání přihlášky k základnímu vzdělávání v naší škole. 

2. Kritérium sourozence:      

- kritérium se týká uchazeče, který sice nemá místo trvalého pobytu v příslušném 

školském obvodu ZŠ, ale místo trvalého pobytu má v příslušné MČ a zároveň se je-

ho sourozenec již vzdělává v naší škole, 

- kritérium se týká uchazeče, který sice má v naší škole sourozence, ale místo trvalé-

ho pobytu má mimo příslušnou MČ. 

3. Kritérium uchazeče s místem trvalého pobytu v příslušné MČ hl. m. Prahy, který nemá 

v naší škole sourozence. 

4. Kritérium uchazeče s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy. 

5. Kritérium pro ostatní uchazeče s místem trvalého pobytu mimo hl. m. Prahy. 

6. Přednostně se přijímají děti s povoleným odkladem povinné školní docházky (§ 47 škol-

ského zákona). 

7. V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči (než kolik umožňuje kapacita při-

jmout) zvolíme výběr losováním uchazečů pod přidělenými registrovanými čísly (týká 

se pouze uchazečů, kteří nesplňují zákonnou podmínku spádovosti) za účasti vedení 

školy a zástupce ze školské rady při ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chapli-

novo nám 1/615. 

 

Mgr. Jana Fričová 

ředitelka školy 
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