
Kritéria pro přijetí k plnění povinné školní docházky s účinností od 1. 3. 2021 na 

Jungmannovu ZŠ Beroun 

 

1) Děti a žáci ve věku povinné školní docházky dle školského zákona s trvalým pobytem ve 

městě Beroun ve spádovém obvodu  školy; 

2) Děti a žáci ve věku povinné školní docházky dle školského zákona s trvalým pobytem ve 

městě Beroun v jiném spádovém obvodu; 

3) Děti a žáci ve věku povinné školní docházky s trvalým pobytem mimo město Beroun, ale 

skutečným bydlištěm v Berouně, pokud se ze závažných důvodů nemohou přihlásit k 

trvalému pobytu v Berouně (nutno doložit); 

4) Děti narozené od 1. 9. – 31. 12. daného roku, kdy dovrší 6 let věku, které zároveň splňují 

podmínku alespoň jednoho z bodů 1 - 3; 

5) Do nižších ročníků ZŠ (1. st. ZŠ) jsou přijímáni žáci s trvalým pobytem mimo město 

Beroun, jejichž obec nezřizuje ZŠ vůbec nebo zřizuje neúplnou ZŠ (např. pouze 1. - 3. 

třída 1. st. ZŠ) a zároveň má tato obec podepsanou s městem Beroun Smlouvu o spolupráci 

při zajištění plnění povinné školní docházky v jiné obci.   

 Od 6. ročníku ZŠ jsou přijímáni žáci s trvalým pobytem mimo město Beroun, jejichž obec 

nezřizuje ZŠ vůbec nebo zřizuje neúplnou ZŠ (pouze 1. st. ZŠ) a zároveň má uzavřenu s 

městem Beroun Smlouvu o spolupráci při zajištění plnění povinné školní docházky v jiné 

obci. 
 

Každému dítěti, které se dostaví k zápisu, je přiděleno registrační číslo. 

V případě, že nebude v některém z výše uvedených kritérii možné přijmout všechny děti, z 

důvodu překročení volné kapacity školy, dojde k výběru žáků, které budou přijaty k plnění 

školní docházky v základní škole, formou losování.  

Losování probíhá pouze mezi žáky (losují se registrační čísla) splňující dané kritérium, dle 

toho, v rámci kterého kritéria dojde k překročení volné kapacity. Losování provádí osoba 

určená ředitelem/ředitelkou školy. O losování se provádí zápis. Zápis je podepsán osobou 

provádějící losování a jeho průběh je ověřen podpisem ředitele/ředitelky školy. Zápis je uložen 

v dokumentaci školy.  

Třídy jsou naplňovány do počtu maximálně 30 dětí. 

Spádové obvody jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2020, kterou se stanoví 

školské spádové obvody základních škol zřízených městem Beroun. Odkaz na vyhlášku: zde. 

Termín zápisu do 6. ročníků jsou pravidelně stanoveny na 20. 5. daného roku.  

Termíny zápisů do 1. ročníků jsou zveřejněny na stránkách školy.  

Pro školní rok 2021/22 bude Jungmannova ZŠ otevírat 2 první třídy  maximálně do počtu 30 

žáků.  

Pro stejný školní rok budou otevřeny 3 šesté třídy  maximálně do počtu 30 žáků. 

 

Mgr. Ivan Souček 

ředitel školy 

 

https://www.mesto-beroun.cz/mesto-a-urad/vyhlasky-a-narizeni/obecne-zavazna-vyhlaska-c-2-2020-kterou-se-stanovi-skolske-obvody-spadovych-zakladnich-skol-zrizenych-mestem-beroun-17666.html?kshowback=


 

INFORMACE 

K ZÁPISU O PŘESTUP K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VE ŠKOLE 

PRO ŠK. ROK 2021-2022 

Dne 9.4.2021 

Žádosti o přestup podané před datem 1. 3. 2021 – informace: 

Pro dříve podané žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky v naší škole, u nichž byla 

vydaná Rozhodnutí o přerušení správního řízení v souladu s § 64 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, bude obnoveno správní řízení po datu ukončení přijímacího řízení na víceletá 

gymnázia, tj. od tohoto data je obnovena lhůta pro vydání Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka 

k plnění povinné školní docházky v naší škole. Důvodem je vydání Opatření obecné povahy 

č.j.: MSMT-4337/2021-6, kterým dochází k posunu vyřešení předběžné otázky (§57 zákona č. 

500/2004 Sb.) tj., počet volných míst školy určených pro přestupy žáků z jiných škol. 

Již vydaná Rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky na naší škole zůstávají 

v platnosti. Tedy tito žáci jsou již přijati do naší školy k plnění povinné docházky. 

 

Přijímání žáků – přestupy z jiné školy (do 6. ročníků pro šk. rok 2021/2022): 

Přijímání žáků školy bude probíhat dle platných kritérií pro přijímání žáků školy účinných od 

1. 3. 2021. Toto pravidlo se vztahuje na všechny podané žádosti o přestup pro školní rok 

2021/2022 vyjma již školou vydaných Rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní 

docházky.  

Důvod: U všech žádostí, u nichž byla vydána Rozhodnutí o přerušení správního řízení ve věci 

žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky v naší škole, doposud nedošlo k zahájení 

posuzování splnění/nesplnění kritérií pro přijímání žáků k plnění povinné školní docházky 

v naší škole. Z tohoto důvodu bude pro zachování rovnosti přístupu a nediskriminace 

zahájeno správní řízení ve věci žádostí o přestup zahájeno po ukončení přijímacího řízení 

na víceletá gymnázia, kdy budou přerušené žádosti posuzovány dle schválených kritérií 

společně s nově 


