
V Praze dne 19. února  2020 č. j. 16/2020 
 
KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŚ BRIGÁDNÍKŮ  
 
Pro školní rok 2020/2021 otevíráme 2 první třídy po 24 dětech. Pokud by nastala situace, že                
zájem rodičů o přijetí jejich dítěte do 1. třídy ZŠ Brigádníků bude převyšovat možnosti školy,               
budou při přijímání uplatňována následující kritéria:  
 
1. Dítě má místo trvalého pobytu (u cizinců místo pobytu) ve spádové oblasti školy -               
spádovou oblast definuje vyhláška MHMP, která byla s účinností od 1. dubna 2020             
aktualizována, změny oproti předchozímu stavu jsou vyznačeny tučně: 

Bečvářova 
Brigádníků 
Černokostelecká: všechna sudá čísla 
Dětská 
Dvouletky 
K Rybníčkům č. 28 a vyšší 
Kralická 
Nad Primaskou: lichá č. 31 a vyšší, sudá č. 
22 a vyšší 
Nosická č. 18 a vyšší 
Novostrašnická 
Pod Hotelem 
Podle Trati 
Průmyslová 
Saratovská 

Sazečská 
Služeb 
Solidarity 
Starostrašnická 
Škvorecká 
Teplárenská 
Tiskařská 
Třebohostická 
Turnovského 
U Hřiště 
U Kombinátu 
U Stavoservisu 
V Olšinách č. 110 a vyšší 
Věšínova 
Za Poštou 

2. Dítě, jehož sourozenec se v ZŠ Brigádníků již vzdělává 
 (v době zápisu je žákem/žákyní 1. – 8. třídy).  

 
3. Ostatní děti, jejichž zákonní zástupci projeví žádostí o zápis zájem o přijetí svého dítěte               
do první třídy ZŠ Brigádníků. Považujeme to za vyjádření zájmu o zaměření naší školy na               
konstruktivistický přístup k výuce a výchově, tj. výuku matematiky Hejného metodou,           
badatelsky orientované přírodní vědy, učení v souvislostech (projektově), učení venku,          
výchovu ke kritickému myšlení, vedení žáků k zodpovědnosti a samostatnosti a komunitní            
charakter školy. 
 
Pro splnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí –            
zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy. Tyto informace               
ověřujeme. 
 
Pokud bude počet zájemců splňující stejná kritéria vyšší, než kapacita prvních tříd, bude ze              
zájemců vybráno formou losování za účasti zástupců školské rady, zřizovatele školy a            
veřehbisti. O přijetí/nepřijetí dítěte do první třídy ZŠ Brigádníků budou rodiče informováni            
prostřednictvím webových stránek školy.  
 

http://www.praha.eu/file/3105617/vyhlaska_c._4.pdf
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