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Ředitel školy vydává tato
„Kritéria pro přijetí dětí u zápisu 2021 a k přestupům žáků v témže roce.“
Dokument obsahuje kritéria a informace pro přijetí žáků
- u zápisu do 1. ročníku (příp. pro žádosti o odklad)
- přestupy do jiných ročníků (str. 3)
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 či Buš pro 6. - 9. ročník.

Kritéria a zápis do 1. ročníku

Zápis k přijetí do 1. ročníku základní školy s nástupem od 1. 9. 2021
se uskuteční ve škole ve dnech oznámených na webových stránkách školy a úřední desce školy (nástěnce).
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 54 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 spádové děti a nespádové děti budou v takovém případě přijímány
pouze tehdy, když výsledný počet ve třídě nepřekročí počet 27 žáků.
V případě otevření 2 tříd bude přijato maximálně 54 dětí (27 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) a do přípravné třídy.
V tomto případě mají žáci příjímaní do 1. ročníku a do přípravné třídy přednost před přestupy a jsou v tomto
ohledu lépe bodově ohodnoceni.

Organizace zápisu, podávání žádostí o přijetí a odklad
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsou stanoveny 2 scénáře, které podle situace mohou být
uskutečněny zároveň/paralelně.
1) Uskuteční se pouze oficiální část zápisu.
Podat půjde žádost o přijetí do 1. ročníku a žádost o odklad ve dnech 19. - 30. dubna 2021.
Podání žádosti je možné prostřednictvím:
• elektronické aplikace na webu školy, která bude přístupná 19. - 30. dubna 2021
• datové schránky
• osobním podáním
• v odůvodněných příp. e-mailem na adresu školy
Při podání jinou než osobní formou doloží zákonný zástupce pravost a originály rozhodných dokumentů
(rodné listy, doporučení). Při osobním podání mohou provést kontrolu pověření pracovníci školy.
U spádových dětí je nutno automaticky doložit pouze vydaná doporučení k odkladu, ostatní na vyžádání
správního orgánu.
2) Dovolí-li to epidemiologická situace, bude vyhlášen zápis ve škole, kterého se účastní rodiče spolu se
svými dětmi. Zápis je doprovázen zvláštním programem. Termín je předběžně stanoven na 28. - 29. dubna
2021. Při této příležitosti půjde podat a vyřídit žádosti příp. provést kontrolu údajů v již podaných žádostech.

Zápis do 1. třídy je vyhlášen na období
19. dubna - 30. dubna 2021.
Vhodný termín pro osobní podání žádostí ve škole je

středa 28. dubna 2021 9.00 - 18.00 hodin.
Formulář žádosti obdržíte ve škole. Pro zájemce bude v termínu zápisu ke stažení na webových
stránkách školy.

Kritéria přestup
Žádost o přestup k 1. 9. 2021 je nutno podat nejpozději do 11. června 2021.
Přestup nespádových žáků do všech ročníků může být uskutečněn pouze 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. 2021
Žádost o přestup k 1. 9. 2021 je nutno podat nejpozději do 11. června 2021.
Dřívější přijetí žádosti o přestup není kritériem.
Je plánováno otevřít 2 třídy od 1. 9. 2021 (viz současný stav v 5. ročníku). Současný počet žáků školy je 30
žáků. Počet žáků v 6. ročníku bude max. 54 žáků, celkem lze tedy přijmout až 24 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 o přestup, přerušení správního řízení, shodnost součtu bodů
Žádosti (resp. jiný úkon zahajující správní řízení) o přestup se podávájí či doplňují osobně u ředitele školy,
nejlépe po předchozí telefonické dohodě, nebo prostřednictvím datové schránky.
K žádosti o přestup předloží zákonný zástupce platný osobní doklad ověřujcí jeho totožnost a originál
rodného listu dítěte.
Při podání jinou než osobní formou je nutno doložit pravost dokumentů (ověřená kopie). Při osobním podání
mohou provést kontrolu pověření pracovníci školy.
Z důvodu uplatňování kritérií může být správní řízení o přestupu 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. 2020.
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.

Žádosti o přestup podávejte
ideálně v termínu 20. května - 11. června 2021.
Vhodný termín pro osobní podání žádostí ve škole je

středa 9. června 2021 9.00 - 18.00 hodin.
Formulář žádosti obdržíte ve škole. Pro zájemce bude ve výše uvedeném termínu ke stažení na
webových stránkách školy.
V Hradištku dne 24. února 2021
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