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Kritéria a jejich bodové ohodnocení pro přijímání dětí
k plnění povinné školní docházky v základní škole Citonice
Dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 36 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání /školský zákon/ rozhoduje ředitel školy o přijetí případně nepřijetí dítěte k plnění povinné školní docházky
ve správním řízení.
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 nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení
mezinárodní ochrany.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku,
pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku,
může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li
o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní
docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného
od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží
zákonný zástupce.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 29. dubna
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Konkrétní termín zápisu vyhlásí ředitel školy prokazatelným a obvyklým způsobem minimálně 30 dnů předem.
Ředitel ZŠ a MŠ Citonice, okres Znojmo, p. o. stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování
o přijetí případně nepřijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v základní škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí
podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro základní školu Citonice.
Maximum je 25 bodů. Přednost mají děti s větším počtem bodů. Aktuální kapacita základní školy je 50 žáků.

1) Trvalý pobyt dítěte v obci Citonice – školský obvod dle vyhlášky /max 10 bodů/
(Jelikož zřizovatelem ZŠ a MŠ Citonice je Obec Citonice, budou prioritně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Citonice,
pro které je základní škola stanovena dle § 178, odst. 2a, školského zákona jako spádová v rámci školského obvodu.
Pokud dítě nemá v obci trvalý, ale přechodný pobyt, bude tato skutečnost ohodnocena 5 body. Stejným počtem bodů bude
přihlédnuto, bude-li mít dítě v ZŠ staršího sourozence nebo půjde-li o dítě dojíždějícího zaměstnance ZŠ a MŠ Citonice.)

2) Dítě, jemuž byl ředitelem ZŠ a MŠ Citonice, povolen odklad povinné školní
docházky o jeden rok /max 10 bodů/
(Dle § 36 ŠZ začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku
věku, pokud mu není povolen odklad podle § 37 odst. 1 školského zákona z důvodu, že dítě ještě není tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé. Týká se dětí, které navštěvovaly MŠ Citonice. V ostatních případech odkladu odjinud se přidělí 5 bodů.)

3) Věk dítěte /max 5 bodů/
(Dle §36, odst. 3, školského zákona mohou být přijaty i děti mladší šesti let, pokud jsou přiměřeně tělesně a duševně vyspělé.)
Stanovení bodů: 7 let – 5 bodů; 6 let – 4 body; 5 let – 3 body

4) Datum doručení žádosti a úplnost dokladů potřebných k zápisu dítěte /bez bodů/
(Toto kritérium je pouze pomocné a bude použito výhradně v případě, že by byl součet bodů u výše stanovených kritérií shodný
a kapacita zařízení již nepostačovala. Jelikož je přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání aktem podléhajícím správnímu řízení,
je nutné, aby byl zákonnými zástupci dítěte dodržen řádně vyhlášený termín zápisu a předložené doklady obsahovaly veškeré
požadované náležitosti. V případě, že i po uplatnění tohoto kritéria bude počet bodů stejný, rozhodne los.)

V Citonicích dne 24. 2. 2021

Mgr. Jana Nečesalová
za vedení organizace

