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Rozhodnutí  o pozastavení správního řízení do přípravného ročníku 

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 4. Poláčkova 1067 rozhodla svou 

ředitelkou podle ustanovení § 47 zákona odst. 1  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně: 

 

pozastavuje správní řízení 

 

od školního roku 2022/2023 k vzdělávání v přípravné třídě v základní škole, jejíž činnost vykonává 

Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 u dětí s těmito registračními čísly: 

 

ZŠPOLS132/22, ZŠPOLS134/22, ZŠPOLS149/22, ZŠPOLS169/22, ZŠPOLS173/22, 

ZŠPOLS214/22, ZŠPOLS224/22, ZŠPOLS368/22 

 

 

 

Odůvodnění: 

Řízení o odložení začátku povinné školní docházky bylo zahájeno na žádost účastníka řízení, kterou 

podal prostřednictvím svých zákonných zástupců ve stanoveném termínu. V souladu s ust. § 47 odst. 1 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) lze přípravnou třídu zřídit, 

pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. V současné době limit v souladu s ust. § 47 odst.1 

v Základní škole, Praha 4, Poláčkova 1067 není naplněn. 

Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 neprodleně obnoví správní řízení o přijetí do přípravného 

ročníku po splnění ust. § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“). 

 

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se 

podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 a 

rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Praha, Jungmannova 35/39,111 21, Praha 1.   

 

                              

Mgr. Martina Lipárová 

ředitelka školy  

  

 

Na stránkách školy i na vstupních dveří bylo rozhodnutí uveřejněno dne 31.5.2022. 

 

Vedení školy zároveň informuje, že dne 15. 6. 2022 od 14:00 do 16:00 proběhne Zápis do 1. 

ročníku a přípravné třídy pro žáky z Ukrajiny a zároveň požádá MČ, odbor školství o udělení 

výjimky pro zřízení PT, pokud by nebylo splněno ustanovení podle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“). 


