Základní škola, Liberec

Ještědská
Číslo jednací

ZSJES/0093/2020/2

Zápis a kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (dále jen školský zákon). Zákonný
zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Obecně závazná vyhláška Statutárního
města Liberec stanovuje spádové obvody základních škol.
Pro zapsání a eventuální přijetí dítěte na Základní školu, Liberec, Ještědská 354/88 jsou rozhodující
následující kritéria:
1. Datum narození
V řádném termínu: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne šestého roku věku.
Předčasný nástup: Dosáhne-li dítě šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního
roku, může být přijato ke školní docházce již v tomto školním roce. Podmínkou přijetí v tomto případě je: v
období data narození dítěte od září do konce prosince doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení, v období data narození dítěte od ledna do konce června doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.
Po odkladu povinné školní docházky: K zápisu do spádové školy se musí dostavit i děti, jimž byl povolen
odklad školní docházky v loňském roce. Začátek školní docházky je možno nejdéle odložit do zahájení toho
školního roku, v němž dítě dosáhne osmi let věku.
2. Přiměřená duševní zralost a tělesná vyspělost dítěte
3. Kapacitní možnosti školy

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny tři první třídy po 25 žácích.
3.1.
Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v
příslušném školském obvodu (§ 36 odst. 7 školského zákona). Trvalý pobyt dítěte se může lišit od bydliště
zákonného zástupce. Pro přijetí je rozhodující trvalý pobyt dítěte.
Pokud by počet dětí ze spádové oblasti překročil počet volných míst, rozhodují o pořadí pomocná kritéria:
1. Dítě ze spádového obvodu po odkladu školní docházky.
2. Dítě má již na škole jednoho či více sourozenců a po 1. 9. 2020 budou žáky naší školy.
3. Ostatní děti ze spádové oblasti.
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3.1.1. Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti
splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané
kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi
dětmi, které dané kritérium splňují. Termín losování stanoví ředitel školy. Losování bude veřejné.
3.2.
Děti s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ budou přijímány do
naplnění počtu volných míst, pokud nebyla naplněna dětmi ze spádové oblasti.
Pokud by počet dětí z nespádové oblasti překročil počet volných míst, rozhodují o pořadí pomocná kritéria:
1. Dítě má již na škole jednoho či více sourozenců a po 1. 9. 2020 budou žáky naší školy.
2. Ostatní děti s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ.
3.2.1. Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti
splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2. V případě, že počet uchazečů splňujících dané
kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi
dětmi, které dané kritérium splňují. Termín losování stanoví ředitel školy. Losování bude veřejné.
Možnost odkladu povinné školní docházky (dle § 37, odst. 1 školského zákona)
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně
zákonný zástupce dítěte do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku,
odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok věku.
4. Důležité informace
4. 1.

Kritéria pro přijetí se týkají i žáků s případným odkladem školní docházky pro školní rok
2019/2020.

4. 2. Ředitel školy obdrží od zřizovatele seznam dětí s trvalým bydlištěm v příslušném školském
obvodu. Za doklady, které by měly prokazovat trvalé bydliště dítěte, nebudou akceptovány následující
dokumenty: občanský průkaz zákonného zástupce, nájemní smlouvy, předběžné souhlasy, stavební povolení,
čestná prohlášení, výpisy z katastru nemovitostí a jiné.
4. 3.

Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá na rozhodnutí žádný vliv.

V Liberci dne 31. 3. 2020
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