
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13 
158 00 Praha 5

Věci: Žádost o informace ve věci počtu dětí k zápisu ve spádové oblasti ZŠ RVJ Bronzová

Vážení,
obracím se na Vás s žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci sdělení počtu dětí žijících ve spádové oblasti Základní 
školy s rozšířenou výukou jazyků Bronzová, které letos lze očekávat u zápisu.

ZŠ RVJ Bronzová je spádovou školou pro následující ulice (viz informace na webu MÚ Praha 13):
Bronzová, Harmonická, Horákova, Kettnerova, Melodická, Mukařovského, Nová Kolonie, Operetní, 
Sezemínská, Symfonická, U Jezera, Zázvorkova

Zápis se letos bude týkat pravděpodobně dětí narozených od 1. července 2012 do 30. června 2013. 
(Samozřejmě nevím, zda některé dříve narozené děti neměly odklad. Předpokládám, možná mylně, že 
MÚ připravuje pro potřeby zápisu prvňáčků do základních škol seznamy dětí ze spádových oblastí.)

Letos půjde má dcera k zápisu. Jelikož starší syn již navštěvuje ZŠ Bronzová a je i znám počet dětí, které 
budou letos do této školy přijímány, ráda bych věděla, jaká je pravděpodobnost, že dceru do školy 
přijmou, byť nepatří do spádové oblasti školy. Z tohoto důvodu žádám o sdělení prostého čísla počtu 
dětí, které lze u zápisu ze spádové oblasti teoreticky očekávat. Chápu, že i toto číslo bude sloužit pouze 
orientačně, protože děti ze spádové oblasti se mohou přihlásit do jiné školy. Odpověď stačí zaslat do mé 
e-mailové schránky (viz níže).

Děkuji mnohokrát za ochotu.

S pozdravem



 
 
 
dne 27. 3. 2019 jste se na nás obrátila se žádostí o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.  
Žádala jste o sdělení, kolik dětí ze spádového obvodu ZŠ Bronzová by mělo letos přijít 
k zápisu do první třídy.  
Podle našich informací by takových dětí mělo být 64.  
 
Přejeme Vám hezký den. 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Jan Šafir 
vedoucí odboru školství 
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5  
 
tel. + 420235011428 
e-mail:SafirJ@P13.mepnet.cz 
web:http://www.praha 13.cz 
 
 
 


	19-2019 1_Redigováno
	Lokální disk
	C:\Users\NovotnyD\AppData\Local\Temp\BODY-19.txt


	19-2019 2__Redigováno



