Úřad městské části Praha 10
odbor školství
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-066219/2020
P10-067685/2020
Mottlová/531
3. 7. 2020

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor školství obdržel dne 29. 6. 2020 Vaši žádost
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„1) Prosím o zaslání počtu spádových dětí pro nástup do 1. ročníku základní školy ZŠ Brigádníků v září
2021 dle aktuálních dostupných údajů, aktuální demografických dat a aktuálních spádových oblastí
2) Prosím o zaslání těchto dat i pro roky 2022 a 2023 pokud jsou dostupné
3) Pokud nejsou dostupné data pro roky 2022 a 2023 prosím o informaci, kdy tyto data budou dostupné
4) Prosím o informaci kdy tyto data byly vytvořeny (zaznamenány)
Informaci žádám poskytnout v elektronické formě na emailovou adresu; pokud by Vám tato možnost
nevyhovovala, tak prosím v písemné formě na adresu uvedenou výše a to prosím v zákonné lhůtě 15
dnů ode dne přijetí žádosti. Na tomto přímém poskytnutí informace trvám i v případě, že byla již
zveřejněna“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu formou tohoto přípisu.
Ad. 1) Dne 3. 7. 2020 byl vygenerován počet dětí, které by měly nastoupit ve školním roce 2021/22
k povinné školní docházce do Základní školy, Praha 10, Brigádníků 14/510, v počtu 92.
Ad. 2) Dne 3. 7. 2020 byl vygenerován počet dětí, které by měly nastoupit k povinné školní docházce
do Základní školy, Praha 10, Brigádníků14/510, ve školním roce 2022/23 v počtu 70, ve školním
roce 2023/24 pak v počtu 66 dětí.
Ad. 3) Viz. bod 2) - data byla poskytnuta.
Ad. 4) Vámi požadovaná data byla vygenerována dne 3. 7. 2020 z Registru obyvatel.
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Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
Mgr. Bc. Jana Vinterová
vedoucí odboru školství ÚMČ Praha 10

„otisk razítka“

„elektronicky podepsáno“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení: 19-2000733369/0800

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00
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tel.: +420 267 093 111
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

