Kritéria přijímání žáků:
Ředitel školy stanovuje v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání, v platném znění tato kritéria pro přijetí do
prvního ročníku základní školy:




Předložení ve dni zápisu doporučení školského poradenského zařízení, tj. speciálně
pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny, ve kterém bude
doporučeno zařadit dítě do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 zákona č.
561/2004 Sb. (speciální školství), stanoven min. 3. stupeň podpůrných opatření a v
případě žádosti o zařazení do:
třídy zřízené pro žáky se specifickými poruchami učení, (uvedeno v identifikátoru
znevýhodnění),
žáci s mentálním postižením – diagnostikované lehké mentální postižení jako hlavní
diagnóza (uvedeno v identifikátoru znevýhodnění) doplnění třídy, procentuální
zastoupení 25%.

Předpokládaný počet volných míst:


ve třídě zřízené podle § 16, odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb, pro žáky se závažnými
poruchami učení max. 14 žáků,

Dojde-li k situaci, že nebude možné přijmout všechny děti, které podmínky splnily, bude o
přijetí rozhodnuto losováním. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří daná kritéria
splňují. Losování proběhne za účasti vedení školy, člena Školské rady a zástupce zřizovatele.
Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit. O průběhu losování a
výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webu školy.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce ideálně se svým dítětem a je nutné přinést s sebou:




rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
platné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání

V případě, že zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky, doloží
společně se žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. ¨

Přijetí do 0. ročníku
Zařazení dětí v posledním roce před zahájení povinné školní docházky, u kterých je
předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti s odkladem
povinné školní docházky.
K žádosti nutno předložit:




rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
platné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání

Ve třídě minimálně 10, maximálně 15 žáků.

Přijetí do školní družiny
Školní družina je zřízena pro žáky 1. – 3. ročníku
Pro přijetí do školní družiny bude rozhodováno na základě bodového hodnocení:
Kritérium přijetí
Žáci 1.ročníku, děti v přípravné třídě
Žáci 2.ročníku
Žáci 3.ročníku
Žáci 4.ročníku
Žáci 5.ročníku
Žáci 4. či 5.ročníku se sourozencem v 0. až
3. ročníku přijatým do školní družiny

Počet bodů
6
5
4
2
1
+1

V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (přijímá se od nejmladšího po starší). V případě
shodného počtu bodů i shodným datem narození bude mezi těmito uchazeči provedeno
losování.

