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Kritéria přijímání dětí do přípravného ročníku  
pro školní rok 2023/2024  

 
Do přípravných tříd v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí se přednostně přijímají 
děti podle kritérií: 
 
Děti s povoleným odkladem a s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 
 

1. v příslušném školském obvodu základní školy – spádová oblast, 
 

2. z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní 
školy a mateřské školy, Praha 8 Lyčkovo náměstí 6, 
 

3. z jiného školského obvodu, které v době zápisu navštěvuje mateřskou školu, jenž je součástí této 
základní školy, 
 

4. z jiného školského obvodu. 
 
Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s místem trvalého pobytu v Městské 
části Praha 8 
 

5. v příslušném školském obvodu základní školy – spádová oblast, 
 

6. z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní 
školy a mateřské školy, Praha 8 Lyčkovo náměstí 6, 
 

7. z jiného školského obvodu, které v době zápisu navštěvuje mateřskou školu či přípravný ročník, 
jenž je součástí této základní školy, 
 

8. z jiného školského obvodu. 
 
Děti s povoleným odkladem a s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8 
 

9. jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, dítě navštěvuje mateřskou školu či přípravný 
ročník, které jsou součástí této základní školy, 
 

10. s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8. 
 
Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s místem trvalého pobytu mimo 
Městskou část Praha 8 
 

11. jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, dítě navštěvuje mateřskou školu či přípravný 
ročník, které jsou součástí této základní školy, 
 

12. s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8. 

 
 
 

Mgr. Jan KORDA, ředitel školy 
 

V Praze dne 23. ledna 2023 
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