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

Děti a žáci ve věku povinné školní docházky dle školského zákona s trvalým pobytem ve městě
Beroun ve spádovém obvodu dané 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 dětí do 6. ročníků a výše jsou pravidelně stanoveny na 20. 5. daného roku.
Do nižších ročníků (1. st. ZŠ) jsou přijímány žádosti o přestupy během celého roku. Děti jsou přijímány
dle kapacitních možností školy v souladu s výše uvedenými kritérii.
Termíny zápisů do 1. ročníků jsou zveřejňovány na stránkách školy každý rok před termínem zápisu.
UPOZORNĚNÍ: Důrazně upozorňujeme, že účelové přehlašování dětí na adresu na území města
Beroun na přechodné období tj. po dobu před a krátce po zápisu, pro naplnění znění § 36 zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, je obcházení zákona. Z tohoto důvodu uvádíme, že v případech, které
budou vzbuzovat pochybnost, bude ze strany zřizovatele školy kontrolován soulad trvalého bydliště
dítěte a jeho zákonného zástupce. V případě zjištění nesouladu budou zákonní zástupci vyzváni k podání
vysvětlení.
Mgr. Ivan Souček
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