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Poskytnutí informací podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

MČ Praha 5, Úřad MČ Praha 5, jako povinný subjekt podle § 14 odstavec 5 písm. d) zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „InfZ“) obdržel dne 1.4.2022 (Vaši) žádost o poskytnutí informací kterou eviduje pod 

č. j. MC05 68817/2022, ve znění: 

 
1. Kolik je vypsáno volných míst na jednotlivých školách zřizovaných Městskou částí Praha 5 

pro zápis do prvních ročníků základní školní docházky? 

 

Ad 1) Na základních školách MČ Praha 5 je celkem pro letošní rok vypsáno 704 volných míst. 

 

2. Kolik je spádových dětí v jednotlivých spádových oblastech MČ Praha 5 pro letošní zápis do 

prvních ročníků základní školní docházky? 

 

Ad 2) Spádových dětí je v jednotlivých spádových oblastech cekem 1 293. 

 

3. Jaký je současný plán MČ Praha 5 řešit případy dětí, které se do svojí spádové školy 

nedostanou? 

 

Ad 3) MČ Praha 5 každoročně přijímá všechny děti, které mají trvalé bydliště na MČ Praha 

5 a zapíší se do základních škol zřizovaných MČ. Dle § 178, odst. 1, zákona č. 561/2004 

Sb. (Školský zákon) je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky 

dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Dětem, které se do svojí spádové školy 

nedostanou, MČ Praha 5 nabídne volná místa na ostatních základních školách MČ Praha 

5.  

 
4. Jaký je současný plán MČ Praha 5 řešit případy dětí, které se nedostanou do žádné školy 

v MČ Praha 5? 

 

Vážený pán 

Mgr. Antonín Frič 

Plzeňská 1923/222 

150 00 Praha 5 
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Ad 4) Viz odpověď na otázku č. 3. Z vedení dlouhodobé statistiky údajů o základních 

školách MČ Praha 5, lze konstatovat, že každoroční počet zapisovaných dětí se pohybuje 

okolo 1 200 dětí, do  

základních škol je dlouhodobě v době zápisů přijímáno cca 700 - 750 žáků, počet 

nastoupivších do první třídy k 30. 9. je ještě o více jak 100 dětí menší.  

 
5. Jak MČ Praha 5 zajistí dodržení svých zákonných povinností dle § 178 a § 36 zákona 

č. 561/2004 Sb.,? 

Ad 5) Viz odpovědi na otázku č. 3 a 4. Od školního roku 2019/2020 MČ Praha 5 navýšila 

kapacitu škol o téměř 440 míst, přitom v posledních letech má Praha 5 téměř konstantní 

demografický vývoj. Kapacity škol jsou na MČ Praha 5 dostatečné. 

 

V souladu s příslušnými ustanoveními InfZ vám byly poskytnuty výše uvedené informace. 

       

Podle § 5 odst. 3 bude informace také do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna způsobem 

umožňující dálkový přístup na webových stránkách MČ Praha 5:  

https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-

podle-zakona-c-106-1999-sb/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

jméno, příjmení a funkce úřední osoby    

(zaručený elektronický podpis)                                               
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