ZÁKLADNÍ

ŠKOLA LETOHRAD, U DVORA 745

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

Vážený pan
Mgr. Miloš Krejsa
Nekoř č. p. 74mn
561 63 Nekořmm
V Letohradě 22. 07. 2020

číslo jednací: 231/2020/ZSLetUD-RE
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane Krejso,
reaguji na Vaši Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato žádost byla
přijata dne 09. 07. 2020.
Níže jsou uvedeny odpovědi na Vámi položené otázky.
1. Otázka: Jak doložíte, že jste včas informovala vedení i zákonné zástupce žáků 5.
ročníku MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř, že pro jistotu přestupu žáků 5. ročníku MŠ a
ZŠ Josefa Luxe Nekoř do 6. ročníku Základní školy Letohrad, U Dvora 745 bylo
určující datum 17. dubna 2020, které bylo zároveň datem posledního dne
přijímání žádostí o přijetí dětí do 1. ročníku vaší školy?
Odpověď: Toto je doloženo tím, že informace o podání žádostí o přestup na Základní
školu Letohrad, U Dvora 745 byla zveřejněna v rámci distančního vzdělávání zákonným
zástupcům žáků třídní učitelkou 5. ročníku MŠ a ZŠ Nekoř dne 06. 04. 2020.
https://www.skolanekor.cz/zakladni-skola/66-domaci-ukoly-do-10-4-2020
Informovat zákonné zástupce žáků jiných škol o těchto záležitostech je povinností školy,
do které žáci chodí, nikoliv školy, do které mají zájem přestoupit.
2. Otázka: Kdy jste přijala (datum přijetí žádostí) žádosti o přestup žáků 5. ročníku
MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř do 6. ročníku Základní školy Letohrad, U Dvora 745?
Odpověď: Žádosti o přestup žáků 5. ročníku MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř do 6. ročníku
Základní školy Letohrad, U Dvora 745 byly přijaty v následujících dnech: 07. 04. 2020,
16. 04. 2020, 17. 04. 2020, 30. 04. 2020, 05. 05. 2020. To je mj. prokazatelné zápisem
v podacím deníku Základní školy Letohrad, U Dvora 745.
3. Otázka: Jak je možné, že jsme od vás od přijetí naší žádosti vámi (30.4.2020, tj.
datum zahájení správního řízení) neobdrželi jakýkoliv výsledek rozhodnutí do
23.6.2020, tj. 54 dnů od zahájení správního řízení, které má lhůtu na informaci o
výsledku nebo pozdržení řízení 30 dní? Dodržovala jste Správní řád?
Odpověď: Upozornila jsem zákonného zástupce ústně, a to při podání Žádosti o přestup
dne 30. 04. 2020, že může nastat situace, kdy nebudu moci žádosti vyhovět.
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Důvody byly následující:
 Množství žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání
 Očekávání výsledků řešení odkladů školní docházky
 Další okolnost – 4 žáci základní školy ZŠ Letohrad, U Dvora 745 budou konat
přijímací zkoušky na víceleté gymnázium.
Rozhodnutí jsem vydala v době, kdy jsem prokazatelně znala výsledky ve výše
uvedených oblastech. Vzhledem k mimořádnosti letošního roku nebylo možné vydat
Rozhodnutí dříve.
4. Otázka: Kolik bylo do vaší Základní školy Letohrad, U Dvora 745, přijato žáků do
1. ročníku s trvalým bydlištěm v Nekoři, kolik s trvalým bydlištěm v Šedivci a kolik
s trvalým bydlištěm v Mistrovicích?
Odpověď: Do 1. ročníků ZŠ Letohrad bylo přijato 0 žáků s trvalým bydlištěm v Nekoři, 1
žák s trvalým bydlištěm v Šedivci (sourozenec v ZŠ Letohrad, U Dvora 745) a 0 žáků
s trvalým bydlištěm v Mistrovicích.
5. Otázka: Podle jakých pravidel - kritérií postupujete při rozhodování ve věci
přijímání žáků do 1. ročníku vaší školy a ve věci žádostí o přestup žáků 5. ročníků
do 6. ročníku vaší Základní školy Letohrad, U Dvora 745? Proč tato kritéria
nemají písemnou podobu např. směrnice a nejsou nikde veřejně dostupná?!?
Odpověď: Kritéria, podle kterých je postupováno při rozhodování ve věci přijímání žáků
do 1. ročníku ZŠ Letohrad, U Dvora 745, jsou tato:
1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Letohrad, U
Dvora 745 (3 body)
2. Dítě, které má trvalý pobyt v obci, popř. v části obce, která nemá spádovou
Základní školu Letohrad, U Dvora 745 (2 body)
3. Starší sourozenec / sourozenci je / jsou žákem / žáky Základní školy Letohrad, U
Dvora 745. (1 bod)
V případě rovnosti bodů rozhoduje losování.
Kritéria, podle kterých je postupováno při rozhodování o žádostech o přestup žáků 5.
ročníků do 6. ročníku ZŠ Letohrad, U Dvora 745 jsou tato: datum podání žádosti.
Tato kritéria nemají podobu směrnice, protože to žádný právní předpis neukládá a
dosavadní praxe (uplynulých 6 let) nepřinesla žádný problém.
6. Otázka: Jak zajišťujete obecný požadavek, při neexistenci psané podoby vašich
pravidel - kritérií pro rozhodování ve věci žádostí o přestup žáků 5. ročníků do 6.
ročníku vaší Základní školy Letohrad, U Dvora 745, která nejsou nikde zveřejněna
- veřejně dostupná, že ke všem žádostem o přestup je nutno přistupovat podle
stejných pravidel - kritérií?
Odpověď: Toto je zajištěno dle kritérií – viz odpověď na otázku č. 5, tj. datum podání
žádosti.
7. Otázka: Řídila jste se ustanovením Školského zákona, že jsou do dané školy
(Základní škola Letohrad, U Dvora 745) přednostně přijímány děti s místem
trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy?
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Odpověď: Při rozhodování o přestupu žáků bylo postupováno podle § 49 odst. 1
školského zákona, kde je stanoveno toto: O přestupu žáka základní školy do jiné základní
školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se
žák hlásí.
Při rozhodování o přestupu byla použita kritéria uvedená v odpovědi na otázku č. 5.
Žádosti zákonných zástupců 2 žáků Mateřské školy a základní školy Josefa Luxe Nekoř
byly podány po termínu, o němž byla informována ředitelka Mateřské školy a základní
školy Josefa Luxe Nekoř pro podání žádostí o přestup ředitelkou Základní školy Letohrad,
U Dvora 745, a to po 17. 04. 2020.
V době rozhodování o žádosti již byla kapacita Základní školy Letohrad, U Dvora 745
naplněna a z tohoto důvodu nebylo možné těmto žádostem vyhovět. Žádostem zákonných
zástupců 8 dětí z MŠ a ZŠ Nekoř, kteří stanovený termín pro podání žádosti dodrželi, bylo
vyhověno.
8. Otázka: Řídila jste se obecně závaznou vyhláškou Města Letohrad č. 1/2018 z
7.3.2018, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol
zřízených Městem Letohrad, když ji na webu vaší Základní školy Letohrad, U
Dvora 745, nemáte zveřejněnou a místo ní na vašem webu školy stále „visí" již
dva roky (stav min. k 7.7.2020) zrušená obecně závazná vyhláška Města
Letohrad č. 2/2014 ze 17.12.2014, kterou se stanoví školské obvody základních
škol zřízených Městem Letohrad?
Odpověď: Při veškerých svých postupech se jako ředitelka školy řídím závaznými
právními předpisy. Vyvěšení neaktuální vyhlášky na webu naší školy nemělo a nemá vliv
na právní postupy související s přijímáním žáků.
9. Otázka: Jak jste svým konáním naplnila uvedenou zásadu ve vzdělávání i
výchově (včetně přestupu dětí z 5. do 6. ročníků) postupovat s vědomím, že
předním hlediskem v konání vůči dítěti je nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte?
Odpověď: Při veškerých svých postupech se jako ředitelka školy řídím všemi závaznými
právními předpisy.
10. Otázka: Jak jste svým konáním naplnila literu Školského zákona, především ve
vztahu k § 21, odstavci 1 f a odstavci 2, a dále k §164, odstavci 1 b a odstavci 1 f?
Odpověď: Při veškerých svých postupech se jako ředitelka školy řídím všemi závaznými
právními předpisy.

S pozdravem
Hana Pavlíčková
ředitelka školy

