ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRUNTÁL , OKRUŽNÍ
příspěvková organizace

38,

Kritéria ředitele školy k přijímání dětí do prvních
tříd ZŠ – upřesnění k zápisu dětí do 1. tříd v roce 2015
Zápis do 1. tříd ZŠ se koná v pátek 13. února 2015 od 14:00 do 17:00 a v sobotu 14. února
2015 od 08:00 do11:00 v budově školy.
O přijímání dětí k základnímu vzdělávání rozhoduje ve smyslu ust. § 46 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ředitel základní školy. Jde o jeho výlučnou kompetenci, do níž není
oprávněn zasahovat žádný jiný orgán nebo subjekt, tj. ani zřizovatel, školská rada apod.
Ředitel je však povinen respektovat pravidla pro plnění školní docházky upravená v ust. § 36
školského zákona, jakož i kritéria pro přijetí, o nichž rozhodl ve smyslu ust. § 164 odst. 1
písm. a) školského zákona.
Ředitel školy rozhodl takto: ve školním roce 2015-2016 budeme otevírat 2 první třídy, které
při „Zápisu“ budeme naplňovat do počtu (kapacity) 26 dětí na třídu.
Pro přijímání dětí do1. ročníku v roce 2015 budou děti dle rozhodnutí ředitele školy přijímány
dle následujících kritérií v pořadí:
1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (ust. §36 odst. 7
školského zákona + obecně závazná vyhláška /OZV/ Města Bruntál) nebo v obcích,
kde není zřízena škola a odkud děti tradičně docházejí do naší školy, jejichž
sourozenci budou ve školním roce 2015-2016 plnit povinnou školní docházku ve 2. –
9. ročníku ZŠ Bruntál, Okružní 38 + děti zaměstnanců školy.
2. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (ust. §36 odst. 7
školského zákona + OZV Města Bruntál) nebo v obcích, kde není zřízena škola a
odkud děti tradičně docházejí do naší školy.
3. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, ale jejichž
sourozenci budou ve školním roce 2015-2016 plnit povinnou školní docházku ve 2. –
9. ročníku ZŠ Bruntál, Okružní 38.
4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, ale s trvalým
pobytem ve městě Bruntál.
5. Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve městě Bruntál ani v obcích, kde není
zřízena škola a odkud děti tradičně docházejí do naší školy a v jejichž obci není
zřízena ZŠ.
6. Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve městě Bruntál, ale v jejichž obci je možno
plnit povinnou školní docházku.
Pozn.:
a) děti, které byly přijaty k plnění povinné školní docházky při „zápisu“ v roce 2014 a
kterým byl udělen odklad povinné školní docházky, nastoupí 1. září 2015 automaticky
do1. třídy. K zápisu 2015 nemusí chodit (ale mohou), očekáváme však zprávu rodičů,
zda jejich zájem o docházku do ZŠ Bruntál, Okružní 38 trvá
b) pro přijetí dítěte jsou rozhodující výše uvedená kritéria, nikoliv čas nebo pořadí, ve
kterém se dostaví k zápisu
V Bruntále dne 16. 01. 2015
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