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Základní škola a mateřská škola Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16
Příloha ke Školnímu řádu ZŠ (část: 2)

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Vypracoval:

Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy

Platnost ode dne:

1. 1. 2018

Účinnost ode dne:

3. 1. 2018

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Praha 5 – Ke Smíchovu 16 stanovila následující kritéria, podle nichž bude
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v případě,
kdy počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro základní školu.
I.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku,
pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ve dnech
zápisu ustanovených školou.
II.
Při přijímání dětí k základnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce.
Kritéria

*Trvalý

pobyt dítěte

Pokud má dítě trvalé bydliště jiné než
jeho zákonný zástupce, předloží
zákonný zástupce u zápisu doklad z
matriky, v němž je uveden trvalý
pobyt dítěte.

Odklad školní docházky u
Docházka do mateřské školy
při naší škole
Starší sourozenec
v naší škole

ve spádovém obvodu školy (tzv. školském obvodu), tj. na území
MČ Praha – Slivenec a Praha – Lochkov v době zápisu a podání
přihlášky k základnímu vzdělávání v naší škole.

Bodové
ohodnocení
13

dítěte mimo spádového obvodu školy (tzv. školském obvodu), tj.
na území MČ Praha – Slivenec a Praha – Lochkov, ale na území
MČ Praha 5

6

dítěte mimo spádového obvodu školy (tzv. školském obvodu), tj.
na území MČ Praha – Slivenec a Praha – Lochkov i mimo území
MČ Praha 5
spádových dětí
nespádových dětí
spádových dětí
nespádových dětí
spádových dětí
nespádových dětí

2

3
0
2
1
2
1

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí
jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

V případě rovnosti bodového ohodnocení a vyššího počtu uchazečů než kolik umožňuje kapacita přijmout,
zvolíme výběr losováním uchazečů pod přidělenými registrovanými čísly za účasti vedení školy a zástupce ze
školské rady při Základní školy a mateřské školy Praha 5 – Ke Smíchovu 16. Počet prvních tříd se bude odvíjet od
počtu přihlášených dětí a počtu přijatých učitelů 1. stupně, nejvýše však budou první třídy tři.
Mgr. Ivana Rosová
ředitelka školy
V Praze dne: 30. 12. 2017
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