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KRITERIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO 1. TŘÍDY

Pro přijetí dětí do první třídy Základní školy rozšířenou výukou jazyků, Ladislava
Coňka 40/3, Praha 4 - Písnice, zřízené MČ Praha-Libuš se jako základní kritérium
stanoví:
TRVALÝ POBYT DÍTĚTE V MČ PRAHA-LIBUŠ A VE ŠKOLSKÉM
OBVODU PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ.
Důvodem stanovení tohoto základního kritéria je zákonná povinnost ředitele
tzv. spádové školy přijmout k základnímu vzdělávání přednostně děti s trvalým
bydlištěm ve školském obvodu Městské části Praha-Libuš. Školský obvod
je stanoven od 1. 4. 2020 aktuálně platnou Obecně závaznou vyhláškou
hl. m. Prahy č. 4/2020, str. 91-92.
V případě vyššího počtu zájemců než je níže stanovený počet míst, na které
je vyhlášen zápis, bude mezi všemi zájemci splňujícími toto kritérium jejich pořadí
určeno losem. Pokud na základě losování zájemci splňující toto kritérium nebudou do
základní školy přijati, bude na základě žádosti rodičů řešit umístění dítěte do základní
školy městská část Praha-Libuš zřizovatel a ředitel druhé základní školy na území
městské části Praha-Libuš, Základní školy Meteorologická, Meteorologická 181,
142 00 Praha 4 - Libuš.
Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, zřízené Městskou části
Praha-Libuš stanovila následující doplňující kritérium, podle kterého se bude
postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinnosti školní
docházky v případech, kdy po uspokojení žádostí podle základního kritéria zůstanou
neobsazená místa vypsaná pro zápis do 1. třídy této základní školy viz níže.
1. Lze přijmout dítě ze školského obvodu, tzv. spádové oblasti pro Základní školu
Meteorologická a to v pořadí určeném losováním žádostí splňujících toto kritérium.
2. Lze přijmout dítě s odlišným trvalým bydlištěm a to v pořadí určeném losováním
žádostí splňujících toto kritérium.
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O případném losování pořadí žádostí dle jednotlivých kritérií rozhodne ředitelka
školy a toto rozhodnutí zveřejní. Losování poté proběhne veřejně. Pokud bude
naplněna kapacita míst, na které je zde vypsán zápis již dle hlavního kritéria nebo
hlavního a vedlejšího kritéria, losování dle zbývajících kritérií neproběhne.
Do 1. třídy této ZŠ ve školním roce 2021-2022 budeme přijímat 26 žáků.
Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí dítěte bude zasláno poštou v tiskové podobě
nebo datovou schránkou. Informace o přijetí dítěte bude vyvěšena ve vývěsce
u hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy.
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