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V Dobříši dne 11. ledna 2019

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání
do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
Vážení rodiče (zákonní zástupci dětí),
vzhledem k předpokládané volné kapacitě základní školy od září školního roku 2019/2020 a
předpokládanému počtu dětí, které se mají k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 dostavit,
jsem stanovil níže uvedená kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání.
Tato kritéria se uplatní pouze v případě, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci
dětí, překročí stanovenou kapacitu žáků základní školy (předpokládaná kapacita tříd 1. ročníku pro
školní rok 2019/2020 – čtyři třídy s celkovým počtem 92 dětí, z toho 1 dítě již bylo přijato pro
školní rok 2018/2019 s následným odkladem o jeden školní rok).

1.

Základní kritérium
Děti s trvalým bydlištěm v Dobříši

--5
bodů
5
bodů

Děti s trvalým bydlištěm v obci, která uzavřela se zřizovatelem ZŠ dohodu o zajištění
povinné školní docházky
Děti s trvalým bydlištěm v obci, která neuzavřela se zřizovatelem ZŠ dohodu o zajištění
3 body
3.
povinné školní docházky
--Doplňkové kritérium
+2
Sourozenci, plnící ve školním roce 2018/2019 povinnou školní docházku v 1. až 8. ročníku
1.
body
zdejší školy
+1
Děti, které se dostavily na zdejší školu k zápisu pro školní rok 2018/2019, s rozhodnutím o
2.
bod
odkladu povinné školní docházky o jeden školní rok
2.

V případě shodnosti bodů bude za přítomnosti min. 2 členů školské rady provedeno losování
registračních čísel za účelem stanovení celkového pořadí pro přijetí do 1. ročníku následovně:
1. kolo - Děti s trvalým bydlištěm v Dobříši a v obci, která uzavřela se zřizovatelem dohodu o zajištění
povinné školní docházky
2. kolo – Děti s trvalým pobytem v obci, která neuzavřela se zřizovatelem ZŠ dohodu o zajištění
povinné školní docházky
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