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Ředitel školy vydává tato
č. j. 16/19 řš
„Kritéria pro přijetí dětí u zápisu 2019 a k přestupům v témže roce.“
tzv. Spádová oblast
Hlavním kritériem přijetí/přestupu je tzv. spádovost. Spádovou oblastí se rozumí katastrální území obce
Hradištko vč. místních částí (viz zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 13. března 2017) a spádová oblast
daná smlouvou o spádovosti mezi obcemi Hradištko a Slapy.
Ve výsledku tedy: trv. bydliště dítěte v obci Hradištko pro 1. - 9. ročník, trv. bydliště dítěte v obci Slapy pro
6. - 9. ročník.
Kritéria zápisu do 1. ročníku
Zápis k přijetí do 1. ročníku základní školy s nástupem od 1. 9. 2019
se uskuteční ve škole ve dnech 24. a 25. dubna 2019 vždy v časovém rozmezí 14.00 – 18.00.
Bude-li k přijetí do 1. ročníku nutno rozhodovat o přijetí počtu žáků a u zápisu bude
a) méně než 30 dětí ze spádové oblasti
nebo
b) se dostaví k zápisu více než 52 dětí k přijetí v příštím školním roce a z toho více než 30 spádových
k přijetí
budou uplatněna následující kritéria:
•
Dítě ze spádové oblasti: 110 bodů
•
Dítě z nespádové oblasti: 60 bodů
•
Sourozenci ve škole: 20 bodů
V případě otevření 1 třídy budou přijaty pouze spádové děti. Nespádové děti budou v takovém případě
přijímány pouze tehdy, když výsledný počet ve třídě nepřekročí počet 26 žáků.
V případě otevření 2 tříd bude přijato maximálně 52 dětí (26 žáků v jedné třídě).
Spádové děti mohou být přijaty i nad rámec tohoto počtu.
Počet nespádových žáků možných k přijetí je jednak dán výše uvedeným kritériem, příp. celkovou volnou
kapacitou školy po přijetí žáků do 1. ročníku (zápisy). V tomto případě mají žáci příjímaní do 1. ročníku
přednost a jsou v tomto ohledu lépe bodově ohodnoceni
Kritéria přestup
Žádost o přestup k 1. 9. 2019 je nutno podat nejpozději do 31. května 2019. Přestup pro nespádové děti je
možný pouze v rámci přestupů do 6. ročníku. Pokud tento přestup nepovede k překročení povoleného počtu
žáků ve třídě, k zásadním organizačním změnám (kupř. nutnost navýšení počtu tříd) a k potřebě navýšení
kapacity školy.
Kritéria přestupu do 6. ročníku k 1. 9. 2019
Žádost o přestup 1. 9. 2019 je nutno podat nejpozději do 31. května 2019. Je plánováno otevřít 2 třídy od 1. 9.
2019 (viz současný stav v 5. ročníku). Současný počet žáků školy je 39 žáků. Počet žáků v 6. ročníku bude
max. 52 žáků, celkem lze tedy přijmout až 13 žáků do 6. ročníku. Tento počet pokrývá akutálně známé počty
spádových žáků v 5. roč. ZŠ Slapy. Počet nespádových žáků možných k přijetí je jednak dán výše uvedeným
kritériem, příp. celkovou volnou kapacitou školy po přijetí žáků do 1. ročníku (zápisy) a spádových žáků.
V tomto případě mají žáci příjímaní do 1. ročníku přednost a jsou v tomto ohledu lépe bodově ohodnoceni.
•
Žák ze spádové oblasti: 100 bodů
•
Žák z nespádové oblasti: 50 bodů
•
Sourozenci ve škole: 10 bodů

Podávání žádostí, přerušení správního řízení, shodnost součtu bodů
Žádosti (resp. jiný úkon zahajující správní řízení) o přestup se podávájí či doplňují osobně
v podatelně/ředitelně školy. Z důvodu uplatňování kritérií může být správní řízení o přijetí/přestupu
s nástupem k 1. 9. 2019 přerušeno a rozhodnutí v něm bude vydáno nejdříve po uzavření zápisů – přijetí do
1. ročníku - a po zvážení všech okolností rozhodných pro přijetí, nejpozději však do 31. 8. 2019.
Při shodnosti součtu bodů více nespádových účastníků řízení na posledním postupovém místě, rozhodne
o přijetí či přestupu dětí k povinné školní docházce los. Termín konání losování bude uveřejněn na hlavní
nástěnce u vchodu do školy a na webových stránkách školy. Ostatní děti/žáci/ budou nepřijaty.
V Hradištku dne 30. ledna 2019
Mgr. Ondřej Hynek, DiS.
ředitel školy

