
Pro školní rok 2022/2023 bude na naší škole otevřena jedna první třída s maximálním počtem 

24 žáků. Třídní učitelkou bude Mgr. Petra Kratinová. 

Průběh a výsledky zápisu 

Zápis do prvních tříd byl stanoven na 11. a 12. dubna, náhradní termín proběhl 26. dubna. 

Registrace k zápisu probíhala prostřednictvím elektronického rezervačního systému na 

webových stránkách školy. Celkově se k zápisu na běžnou docházku do ZŠJC Lysolaje 

dostavilo 43 dětí. Každá žádost byla  zaevidována a přiděleno registrační číslo, pod kterým je 

níže na této www stránce zveřejněno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Pokud na přihlášce bylo 

uvedeno trvalé bydliště v Praze-Lysolajích, byla tato skutečnost ověřena na ÚMČ Praha-

Lysolaje. 

Vzhledem k tomu, že o přijetí na naši školu má zájem větší počet zájemců, než jsou naše  

kapacitní možnosti, jsou pro rozhodnutí o přijetí uplatněna dříve zveřejněná přednostní 

kritéria trvalého pobytu v Praze-Lysolajích a staršího sourozence na ZŠ Lysolaje. Děti, které 

splňují alespoň jedno z výše uvedených kritérií, bylo možno přijmout všechny. Na ostatní 

zájemce se vztahovalo kritérium losování, které proběhlo dne 4. května za přítomnosti vedení 

školy a zástupce zřizovatele školy. Z důvodů ochrany osobních údajů je možno zveřejnit 

výsledky zápisu pouze formou registračních čísel. 

Přijaté děti 

1, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 34, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 49, 55 

Nepřijaté děti 

2, 3, 7, 8, 10, 12, 21, 22, 28, 30, 32, 33, 42, 43, 44, 50, 51, 53 

Odklad 

19 

Rozhodnutí o přijetí si rodiče mohou vyzvednout ve škole po předchozí domluvě od 20. 

května. V případě potřeby jej můžeme zaslat na vyžádání e-mailem. 

Rozhodnutí o nepřijetí budeme zasílat poštou. 

 

Setkání budoucí 1. třídy 

Setkání proběhne v červnu, přesný termín bude zveřejněn na webu školy. 

 

 

 



Zápis žáků zahraničních škol 

Podané přihlášky ke vzdělávání podle §38 školského zákona byly zkontrolovány a zájemcům 

přidělena registrační čísla. Pro přijetí byla uplatněna stejná kritéria, jako v případě běžných 

žáků, tedy trvalé bydliště v Praze- Lysolajích a starší sourozenec na ZŠ Lysolaje. V případě 

dalších zájemců bylo uplatněno losování. 

Přijaté děti: 

ISP 1, RS 1, RS 2, RS 3, RS 4, RS 5, RS 6 

Nepřijaté děti: 

RS 7, RS 8, RS 9 

 

 


