ZÁKLADNÍ

ŠKOLA LETOHRAD, U DVORA 745

U Dvora 745, Letohrad 561 51, tel. 465676361
IČO: 00856452, e-mail: zsudvora@zsudvora.cz

Pravidla pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání (do 1. ročníku)
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné
vyhlášky města Letohrad č. 1/2019, kterou se stanoví části společných školských
obvodů základních škol zřízených Městem Letohrad, stanovuje ředitelka Základní
školy Letohrad, U Dvora 745 tato kritéria pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání.
Uchazeči budou do 1. ročníku (k základnímu vzdělávání) přijímáni na základě žádosti
zákonných zástupců podle těchto kritérií:
1. Nejprve budou přijati uchazeči s místem trvalého pobytu ve školském obvodu
města Letohrad, stanoveném pro Základní školu Letohrad, U Dvora 745, a to
do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. (4 body)
2. Poté budou přijati uchazeči s místem trvalého pobytu v Letohradě mimo
školský obvod stanovený pro Základní školu Letohrad, U Dvora 745. (2 body)
3. Následně budou přijímáni uchazeči s místem trvalého pobytu mimo stanovený
školský obvod pro Základní školu Letohrad, U Dvora 745, jejichž sourozenec,
popř. sourozenci jsou a po 1. září budou žáky základní školy, jejíž činnost
vykonává Základní škola Letohrad, U Dvora 745. (1 bod)
4. V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude
jejich další pořadí určeno losem.
Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání jsou platná od 01. 01. 2021. Jsou
zveřejněna na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě.
Pro zápis do 1. ročníku je předem stanoven termín v období od 1. dubna do 30.
dubna.
Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání, které nesplňují žádné z prvních tří
kritérií, bude vydáno až poté, kdy budou vypořádány přestupy žáků do vyšších
ročníků, kteří budou splňovat kritéria č. 1., 2., 3. platná pro přestup žáků do základní
školy. Rozhodnutí pro tyto uchazeče bude vydáno nejpozději do 30. 6. daného roku.
Losování:
V případě, že nebude v možnostech školy vyhovět všem žádostem o přijetí
k základnímu vzdělávání z důvodu, že by došlo k překročení kapacity školy, bude
provedeno losování.
K losování dojde mezi uchazeči, kteří budou mít nedostatečný počet bodů,
přednostně mezi uchazeči s místem trvalého pobytu ve školském obvodu
stanoveném pro Základní školu Letohrad, U Dvora 745
Losování provede zástupce vedení školy a člen školské rady.
Losovat se budou registrační čísla, která budou přidělena jednotlivým žádostem o
přijetí k základnímu vzdělávání
Hana Pavlíčková
ředitelka školy

.

