Kritéria pro přijetí
Podmínky přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do Základní školy Králíky, Moravská 647,
561 69 Králíky pro školní rok 2022 – 2023

Ředitel Základní školy Králíky, Moravská 647, 561 69 Králíky stanovil níže uvedené podmínky, podle
kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základní školy k plnění povinné
školní docházky.
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle
ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění.
Pro školní rok 2022/2023 je celková kapacita dvou tříd 60 žáků.
Kritéria přijetí:
1. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu Základní školy Králíky. Tyto obvody jsou určeny
na základě obecně závazné vyhlášky.
Toto kritérium vychází přímo ze školského zákona. Děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu
naší školy, mají při přijímání dětí do školy přednost před ostatními uchazeči. Školské obvody
stanovuje zřizovatel formou obecně závazné vyhlášky.
2. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje ZŠ Králíky.
Je pro nás důležité, aby rodiče měli možnost svěřit své děti jednomu školskému zařízení. Mají s ním
své zkušenosti, důvěřují mu. Navíc také mohou být starší sourozenci nápomocni při vyzvedávání
mladších z družiny, mohou plnit roli prostředníka při předávání úkolů nemocnému sourozenci.
3. Dítě, jemuž byl ředitelem ZŠ Králíky povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.
Pokud rodič zapsal dítě do Základní školy Králíky a dítěti byl povolen odklad povinné školní docházky,
musí rodič přijít k zápisu i příští školní rok. Rádi bychom dětem, které k nám již jednou k zápisu přišly,
umožnili vzdělávat se na naší škole i po odkladu školní docházky.

Stanovení pořadí:
Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. k bodu 3.
Poznámky:


V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující
danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude
provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují.
Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou
registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.



U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení
k dlouhodobému pobytu.

V Králíkách, 25.2.2022

