PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
(KRITÉRIA K PŘIJETÍ DÍTĚTE)

do Základní školy, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace
Plnění povinné školní docházky je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) v platném znění.
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále
se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území
České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu
nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
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.
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, stanovil ředitel Základní školy, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková
organizace s ohledem na stanovenou celkovou kapacitu školy, že ve školním roce 2021/2022
budou otevřeny nejvýše čtyři třídy 1. ročníku. Bude přijato maximálně 100 žáků.
Vyhoví-li ředitel žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznámí své rozhodnutí zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude viset na nástěnce vedle
hlavního vstupu do budovy školy a zároveň bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup na www.zs-sever.cz , a to alespoň na dobu patnácti dnů. Seznam všech přijatých žáků
bude zveřejněn nejpozději v pondělí 3. 5. 2021.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.1
V případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí
stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitel postupovat dle těchto
kritérií (v daném pořadí):
a) Pro spádové děti:
1a) Do základní školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu Základní školy, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace.

1

podle § 183 odst. 2 školského zákona

SPÁDOVÝ OBVOD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ŠKOLNÍ 2520, P.O.:
Havířská, Josefa Maštálka, Mariánská (po obou stranách od budovy O2 směrem nahoru
včetně dětského domova), nám. T.G. Masaryka č.p.1, Okružní, Příbramská, Sadová, Severní,
Střelnice, Školní, Uranová, U Spojů, Zoubkova
2a) V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující kritérium
spádovosti 1a, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude
provedeno transparentní losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které splňují dané
kritérium. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ.
Losování bude provedeno zástupcem školské rady z neprůhledného sáčku. O výsledku
losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné. Zákonní zástupci dětí budou
informováni s dostatečným časovým předstihem o termínu losování, které proběhne za
jejich případné přítomnosti. Pokud to současná epidemická situace nedovolí, bude z losování
pořízen pouze videozáznam.
b) Pro nespádové děti:
1b) Pokud bude mít škola kapacitu i na přijetí nespádových dětí, budou přednostně přijaty ty
děti, jejichž sourozenci budou ve školním roce 2021-2022 plnit povinnou školní docházku ve
2. – 9. ročníku Základní školy, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace.
2b) Pokud bude mít škola kapacitu i na přijetí nespádových dětí bez sourozenců na škole,
přijme je bez dalších podmínek do naplnění kapacity prvních ročníků.
3a) V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující kritérium 2a
nebo 2b, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno
transparentní losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které splňují dané kritérium.
Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování
bude provedeno zástupcem školské rady z neprůhledného sáčku. O výsledku losování bude
proveden zápis. Losování bude veřejné. Zákonní zástupci dětí budou informováni s
dostatečným časovým předstihem o termínu losování, které proběhne za jejich případné
přítomnosti. Pokud to současná epidemická situace nedovolí, bude z losování pořízen pouze
videozáznam.
Pro přijetí dítěte jsou rozhodující výše uvedená kritéria, nikoliv čas nebo pořadí, ve kterém
se dostaví k zápisu.
_____________________________
Mgr. Pavel Černý
ředitel školy
České Lípě dne 26.02.2021

