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Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ a ZŠS  
pro školní rok 2022/2023 

v Mateřské škole a Základní škole, Praha 9, Bártlova 83  

 
Pro tento školní rok se NEKONÁ zápis do tříd se vzdělávacím programem ZŠS – I. a II. díl  

(pro děti se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením). 
 

Do základní školy jsou přijímáni uchazeči podle následujících kritérií. 
 
Hlavní kritéria  
1. doporučující stanovisko PPP nebo SPC k vřazení do školy zřízené podle §16 odst. 9 

podle Školského zákona, ve kterém je stanoven stupeň mentálního postižení uchazeče. 

 
V případě, že škola obdrží více žádostí o přijetí, než je počet přijímaných žáků, bude z důvodu 
transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolen výběr losováním z uchazečů pod 
přidělenými evidenčními čísly.  
Průběh a podrobnosti konání případného losování budou zveřejněny do 21. 4. 2022 na 
www.skolabartlova.cz. 
Termín losování je stanoven na 26. 4. 2022. 
Z průběhu losování bude zhotoven písemný záznam a videozáznam.  
 
Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze přihlášky odevzdané v řádném termínu zápisu.  
 

Seznam evidenčních čísel přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách a na 

úřední desce nejpozději do 29. 4. 2022. 

 

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno na vyžádání. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou nebo datovou schránkou. 
Uchazeči mohou být přijati k základnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je v ZŠ volná 
kapacita. 
 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 

Pro uchazeče s lehkým mentálním postižením (ZŠ Bártlova) 
ZŠ - §16 odst. 9 ŠZ 6 volných míst - vzdělávání probíhá podle snížených výstupů RVP ZV.  

Pro uchazeče se středně těžkým mentálním postižením 
ZŠS (I. díl)   0 volných míst – do tohoto vzdělávacího programu se zápis nekoná. 

Pro uchazeče s těžkým mentálním postižením (ZŠS Litvínovská) 
ZŠS (II. díl)   0 volných místa -  do tohoto vzdělávacího programu se zápis nekoná. 

 
Zákonný zástupce podáním žádosti o přijetí k povinné školní docházce bere shora uvedené 
skutečnosti na vědomí a s těmito podmínkami přijetí souhlasí. 
 
 
Dne 10. 3. 2022        Mgr. Pavlína Čuřínová  
          ředitelka školy 

 


