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Ředitel školy vydává
„kritéria k přestupům žáků v roce 2022“,
čímž upřesňuje kritéria vydaná 18. února tohoto roku.
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, resp. Buš.
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 přestup
Žádost o přestup k 1. 9. 2022 je nutno podat nejpozději do 30. června 2022.
Přestup žáků bez ohledu na spádovost nelze uskutečnit, pakliže není dostatečná kapacita školy.
V tomto případě mají vždy přednost spádoví žáci 1. ročníků.
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, dělení tříd) a k potřebě navýšení kapacity školy.
Dřívější přijetí žádosti o přestup není kritériem. Správní řízení o přestupu bude automaticky přerušeno do té
doby, než bude možno o přestupu kvalifikovaně rozhodnout.
Vzhledem k aktuálnímu počtu žáků v současném pátém ročníku budou přijati do 6. ročníku pro školní rok
2022/2023 žáci na základě kritérií, která budou upřesněna v květnu po uzavření zápisu prvňáků.
Pro celkový počet budoucích žáků 6. ročníku je rozhodující i počet žáků, kteří budou přestupovat jinam nebo
budou přecházet na víceletá gymnázia na základě přijímacích zkoušek.
Upřesnění kritérií po zápisech uzavření zápisů do první a přípravné třídy.
Vzhledem k aktuální situaci ve škole a pravděpodobnému odhadovanému počtu žáků 6. ročníku v příštím školním roce:
Ředitel školy rozhodne kladně o přestupu u žáků budoucího 6. ročníku postupně v pořadí dle bodového
zisku, podle následujícího klíče.
•
•
•

Dítě ze spádové oblasti: 100 bodů
Dítě z nespádové oblasti: 0 bodů
Sourozenci ve škole: 20 bodů

Pro kladné rozhodnutí je zapotřebí více než 0 bodů.
V případě více uchazečů na posledním postupovém místě (neočekává se), bude o přestupech rozhodovat los.

Žádosti o přestup podávejte
ideálně v termínu 8. - 22. června 2022.
Vhodný termín pro osobní podání žádostí ve škole je

středa 22. června 2022 9.00 - 18.00 hodin.
Podávání žádostí o přestup, přerušení správního řízení
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.
Žádosti se podávají nejlépe osobně ve škole po předchozí dohodě či ve výše uvedených termínech.
S sebou přineste: SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ, RODNÝ LIST DÍTĚTE.
Vše ostatní (formulář žádosti a propisku) obdržíte ve škole, kde Vám s vyplněním pomůžeme.
Při podání elektronickou formou je nutné zaslat také úředně ověřený doklad, že je rodič zákonným
zástupcem dítěte, za kterého jedná. Ze elektronické podání se považuje podání prostřednictvím datových
schránek – IDDS: 4ubmmpf, příp. na e-mail: skola@zshradistko.cz s následným dodáním potřebných
dokladů v listinné originální podobě.

V Hradištku dne 3. června 2022

Elektronicky podepsal(a) Mgr. Ondřej Hynek,
DiS.
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