
Informace pro přijímací řízení školního roku 2022/23 

Vážení rodiče, 

kritéria pro zápis do 1.ročníku pro standardní třídy a třídu s rozšířenou výukou 

matematiky, logiky a anglického jazyka jsou shodná – viz Kritéria pro přijetí.   

O přijetí/nepřijetí dítěte do tříd standardních a třídy s rozšířenou výukou rozhoduje výlučně 

ve správním řízení ředitelka školy, a to na základě Kritérií pro přijetí. 

Talentové zkoušky  
do třídy s rozšířenou výukou jsou pouze předpokladem pro vzdělávání v této třídě nikoliv 
kritériem. Rozhodující pro přijetí do třídy s rozšířenou výukou jsou stejně jako u standardní 
třídy Kritéria pro přijetí, kde hlavním/základním kritériem je trvalý pobyt dítěte ve 
spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové 
školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice. U cizince hlášené místo pobytu ve 
spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové 
školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice. 
 
V případě, že kapacitu tříd standardních i s rozšířenou výukou budoucího 1. ročníku 
neobsadíme plně uchazeči s trvalým pobytem dítěte ve spádovém obvodu školy, pak volná 
místa budou nabídnuta dalším uchazečům podle vzniklého pořadí v souladu s Kritérii pro 
přijetí. 
 

V Pardubicích, 20.03.2022 

Gisela Kostelecká 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informace mailem pro rodiče TT 

 

Vážení rodiče dětí se zájmem o Tomíkovu třídu, 

 

3. března 2021 vaše dítě absolvovalo talentové zkoušky online do třídy s rozšířenou výukou 

matematiky, logiky a anglického jazyka. Vážíme si Vašeho výběru a naší s 

 

Vážíme si Vašeho výběru.  

Pro úplnost zasílám informace k přijetí do třídy s rozšířenou výukou na naší škole.   

 

Kritéria pro zápis do 1. ročníku pro standardní třídy a třídu s rozšířenou výukou 

matematiky, logiky a anglického jazyka jsou shodná – viz příloha: Kritéria pro přijetí.   

O přijetí/nepřijetí dítěte do třídy s rozšířenou výukou rozhoduje výlučně ve správním řízení 

ředitelka školy, a to na základě Kritérií pro přijetí. 

Talentové zkoušky  
do třídy s rozšířenou výukou jsou pouze předpokladem k přijetí, nikoliv kritériem. 
Rozhodující pro přijetí do třídy s rozšířenou výukou jsou Kritéria pro přijetí, kde 
hlavním/základním kritériem je trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci 
s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem 
Pardubice. U cizince hlášené místo pobytu ve spádovém obvodu školy, popř. v obci 
s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem 
Pardubice. 
 
V případě, že kapacitu tříd standardních i s rozšířenou výukou budoucího 1. ročníku 
neobsadíme plně uchazeči s trvalým pobytem dítěte ve spádovém obvodu školy, pak volná 
místa budou nabídnuta dalším uchazečům podle vzniklého pořadí v souladu s Kritérii pro 
přijetí. 
 
V případě nejasností mi zašlete e-mail nebo volejte na: 724 276 209. 
 
S přátelským pozdravem 
Gisela Kostelecká 
 


