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Poznámky

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Směrnice ředitelky školy k zápisu dětí do základní školy
(dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů)
ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK:

2019 / 2020

DATUM ZÁPISU: 02. 04. 2019
DOKLADY K ZÁPISU:
1. rodný list dítěte
2. občanský průkaz zákonného zástupce
3. pas u cizích státních příslušníků
KRITÉRIA PŘIJETÍ:
A)

PŘEDNOSTNĚ:
1. dítě má trvalé bydliště v městě Příbor
a) dítě s odloženou povinnou školní docházkou
b) dítě předškolní:
aa) dítě má k 31. 08. 2019 šest let
ab) dítě dosáhne šest let v době od září do prosince 2019 (doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení)
ac) dítě dosáhne šest let v období leden až konec června 2020
(doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného
lékaře)
2. při volné kapacitě budou žáci přijímání i z jiných obcí

V případě velkého počtu zájemců splňující kritéria 1 (2), jsou děti přijímány s ohledem na
následující kritéria:
B)
OSTATNÍ
3. dítě má sourozence v ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
4. alespoň jeden ze zákonných zástupců pracuje v městě Příboru
5. zákonní zástupci staví rodinný dům v městě Příbor
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ:
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na
veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www. zsjicinska.cz po
dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem
o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ:
vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání) ředitelka školy.

ODVOLÁNÍ:
Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15
dnů od doručení ředitelce Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín. Následně
o něm rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.
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