KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ŠKOLY HAVLÍČKŮV BROD, KONEČNÁ 1884
PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU
PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, stanovila ředitelka Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884,
že ve školním roce 2014/2015 bude otevřena jedna třída 1. ročníku.
Kapacita třídy prvního ročníku pro přijímání dětí byla stanovena do počtu 27 míst.
V případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí
stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitelka postupovat dle
těchto kritérií (v daném pořadí):
1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ Havlíčkův
Brod, Konečná 1884 - viz vyhláška města Havlíčkova Brodu 6/2013, v platném znění, a
dítě, u kterého ředitelka ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 rozhodla o odkladu
povinné školní docházky na období školního roku 2013/2014.
2. Dítě, jehož sourozenec je již žákem ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884.
3. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu jiné ZŠ, která je zřizovaná městem
Havlíčkův Brod.
4. Dítě s trvalým pobytem mimo území města Havlíčkova Brodu.
Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů
nebo povolení k dlouhodobému pobytu.
V případě omezeného počtu volných míst se v rámci jednotlivých kritérií 2, 3 a 4 rozhoduje o
doplnění do počtu žáků 1. ročníků losem. Losování bude provedeno za účasti zástupce
zřizovatele. O výsledku losování bude proveden zápis.
Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

V Havlíčkově Brodě dne 25. října 2013

Mgr. Jana Beránková
ředitelka školy

