Základní škola a Mateřská škola, Nechanice, okres Hradec Králové
Pražská 2, 503 15 Nechanice
e-mail: skola@zsnechanice.cz
Kritéria pro přijímání žáků do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2020/2021
Podmínky

pro

přijetí
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přípravné

třídy
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§

47

zákona

č.

561/2004

Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy
na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského
zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra), které k žádosti
přiloží zákonný zástupce.
V přípravné třídě základní školy se mohou vzdělávat pouze děti, u kterých je předpoklad, že jejich
docházka tam vyrovná jejich vývoj, přednostně pak děti, kterým byl povolen odklad povinné školní
docházky. Docházkou žáka do přípravné třídy základní školy naplňuje zákonný zástupce dítěte
zákonem danou povinnost předškolního vzdělávání – § 34a odst. 5 písm. b) školského zákona,
ve znění pozdějších předpisů. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České
republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského
státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné
předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky
trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní
ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 žáků. Pokud se přihlásí měně
než 10 dětí, přípravná třída nebude otevřena. Maximální počet žáků v jedné přípravné třídě je 15.
Maximální celkový počet dětí přijímaných do přípravných tříd základní školy stanoví ředitel základní
školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka Základní škola a Mateřská škola, Nechanice, Pražská 2, 503 15 Nechanice (dále jen
„škola“) stanovuje maximální počet 15 přijímaných žáků do přípravné třídy základní školy
pro školní rok 2020/2021.
Ředitelka školy stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí
dětí do přípravné třídy v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí,
překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v přípravné třídě základní školy.

Do přípravné třídy Základní školy a Mateřské školy, Nechanice, Pražská 2, 503 15 Nechanice se
přijímají děti podle těchto kritérií:
1. Děti s povoleným odkladem povinné školní docházky, s místem trvalého pobytu
na území města Nechanice a v příslušném školském obvodu této základní školy
2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (v době zahájení školního
roku 2020/2021 pětileté s doporučením poradenského zařízení)
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3. Děti s povoleným odkladem povinné školní docházky, s místem trvalého pobytu mimo území
města Nechanice

Děti budou přijímány postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají děti splňující 1.
kritérium, následně pak děti splňující 2. až 3. kritérium. Pro uplatnění daného kritéria jsou rozhodné
informace uvedené žadatelem o přijetí v žádosti o přijetí do přípravné třídy základní školy. V případě,
že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, protože by došlo
k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi
všemi žadateli, kteří dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti
ředitelky školy a pověřeného pedagogického pracovníka školy. Losovat se bude z registračních čísel,
která budou žadatelům přidělena při zápisu ve škole. Losování bude veřejné a z losování bude
proveden zápis.

V Nechanicích dne 31. 3. 2020

Mgr. Hana Špatenková
ředitelka školy

