Podmínky přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do Základní školy
Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice pro školní rok 2019 – 2020
Ředitel Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice stanovil následující kritéria pro rozhodování
o přijetí dětí k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2019/20 v případě, kdy počet přijatých
žádostí překročí stanovený maximální počet žáků.
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.
Do prvního ročníku základní školy budou přijaty děti po splnění jednotlivých kritérií
v následujícím pořadí:
1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou města
Neratovice
2. Děti s místem trvalého pobytu v Neratovicích z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již
žákem ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice.
3. Ostatní zájemci, jejichž starší sourozenec je již žákem naší školy.
4. Děti s místem trvalého pobytu v Neratovicích z jiného školského obvodu.
5. Ostatní zájemci.
Stanovení pořadí:


Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. k bodu 5.

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 Neratovicích dne 10. 1. 2019
Mgr. Jaroslav Kužel, ředitel školy

Informace pro rodiče
1. Předpokládáme otevření 3 tříd s maximálním počtem 87 žáků (včetně žáků po odkladu a žáků
opakujících ročník).
2. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn dne 17. 4. 2019 na nástěnce školy a na webových stránkách školy.

Sejmuto bude 3. 5. 2019.

