ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ POLICE, OKRES ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního
vzdělávání pro školní rok 2022/2023
Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let věku,
tj. narozené před 1. 9. 2016.

Ředitelka Základní školy Horní Police, příspěvkové organizace, okres Česká Lípa se sídlem
9. května 2, 471 06 Horní Police stanovila v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
v platném znění, podmínky k přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v Základní škole
Horní Police ve školním roce 2022/2023 takto:
Pro školní rok 2022/2023 bude přijato maximálně 30 žáků.
V případě, kdy by počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročil
stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitelka postupovat dle těchto
kritérií (v daném pořadí):
1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Horní Polici
(§ 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb).
2. Do ZŠ se dále přijímají děti, které nemají místo trvalého pobytu v Horní Polici
a jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Horní Police.
3. Do ZŠ se dále přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu v jiné obci.
Stanovení pořadí:
Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. bodu
do 3. bodu.
Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium,
rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los. Průběh losování bude úředně ověřen.
O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, která při tom přihlíží
ke kapacitě školy a třídy.
V Horní Polici dne 16. 3. 2022
Mgr. Leona Ježková, ředitelka školy
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