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Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2020 - 2021
Datum zápisu:
čtvrtek 16. 4. 2020 (14:00 – 17:00),
pátek 17. 4. 2020 (14:00 – 17:00).
Ředitel školy stanovuje, dle § 165 odst. 1 písm. a) zákona 561/2004 Sb. v platnémznění,
počet žáků přijímaných do 1. tříd na 66.
Děti budou přijímány dle následujících kritérií:
1. děti ze školského obvodu,
2. děti, které mají ve škole sourozence,
3. děti ostatní (dle vzdálenosti od školy).
Na prvním místě budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu ZŠ Grünwaldova, v
případě vyššího počtu žádostí dle kritéria č. 1 rozhodne los. V případě, že nebude v možnostech školy
přijmout všechny děti, dle kritéria č.1, bude proveden los. Losovány budou všechny žádosti dětí, splňující
dané kritérium.
V případě nižšího počtu žádostí dětí ze školského obvodu budou přijaty děti, které mají ve škole,
ve školním roce 2020 - 2021, sourozence. V případě vyššího počtu žádostí dle kritéria č. 2 rozhodne los.
Losovány budou všechny žádosti dětí, splňující dané kritérium
Při nenaplnění počtu přijímaných žáků dle 1. a 2. kritéria bude rozhodující pro přijetí dítěte kratší,
vzdušná vzdálenost bydliště (vchodu) dítěte od vchodu do školy.
K zápisu potřebujete:
• informace o způsobu zápisu ve vyhlášeném stavu nouze a potřebných dokumentech naleznete
v příloze Informace k zápisu - stav nouze, aktualizace 7. 4. 2020
Povinnost jít k zápisu:
• povinnost přijít k zápisu do 1. tříd mají děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2020
• děti starší, které měly ve školním roce 2019 – 2020 odklad školní docházky – doloží potvrzení o
odkladu školní docházky,
• děti, které dovrší 6 let věku po 31. 8. 2020 mohou být přijaty na žádost zákonného zástupce,
následně je nutno k žádosti doložit vyjádření školského poradenského zařízení a odborného
lékaře,
Odklad školní docházky:
•

k odkladu je nutno dodat - žádost zákonného zástupce, dále doporučení pedagogickopsychologické poradny a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dokumenty
je nutno doručit ředitelství školy při zápisu, nejpozději však do 15. 5. 2020.

Rozhodnutí o přijetí:
•

seznam dětí, které byly do školy přijaty, uveřejníme dle § 183, odst. 2, Zákona č. 561 v platném
znění, po zpracování žádostí o přijetí na webstránkách školy a na veřejně přístupném místě (bude
vyvěšeno na dveřích hlavního vchodu do školy).

7. 4. 2020

Mgr. Vladimír Caldr, ředitel školy

