Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace
Olomučany, Olomučany 10, 679 03, tel.: 516 412 595
IČ: 71001727 e-mail: zs.olomucany@atlas.cz

Č.j.: 49/ 2022

Ředitel Základní školy a Mateřská školy Olomučany, okres Blansko, příspěvkové organizace vydává na
základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 14 / 2005 Sb., o předškolním vzdělávání tuto směrnici:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví kriteria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání v Základní škole Olomučany, jejíž
činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace.
Termín podání žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitel
školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní ho v místě obvyklým způsobem. O přijetí dítěte do základní
školy rozhoduje ředitel.
V případě, že počet uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání převyšuje kapacitou stanovený počet míst
v základní škole, rozhodne ředitel o přijetí či nepřijetí dětí na základě kritérií uvedených v čl. 2.
Čl. 2
Kriteria
Děti budou podle věku seřazeny do tabulky následujícím způsobem:
 děti předškolního věku narozeny od 1.9.2015 do 31.8.2016 /školský zákon § 36 odst. 3 určuje
jejich povinné vzdělávání/.

V rámci těchto skupin, podle bodového zisku získaného na základě níže uvedených kritérií, budou děti
řazeny:
A/ Věk dítěte k 1.9.2022 - počet přidělených bodů, který určuje výsledné pořadí pro přijetí, je určen podle
přílohy č.1 čím je dítě starší, tím má vyšší počet bodů/.
Hlavní kriterium.
B/ - Dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové MŠ a ZŠ Olomučany ke dni podání žádosti o
přijetí /+1000 bodů/; Doplňující kritérium.
C/ Sourozenec v MŠ nebo ZŠ Olomučany ke dni podání žádosti – V případě rovnosti celkového počtu
bodů uchazečů o přijetí bude zvýhodněn uchazeč, který má, ke dni podání žádosti o přijetí k základnímu
vzdělávání, v MŠ nebo ZŠ Olomučany sourozence. /+ 1 bod/
V případě opětovné rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí těchto uchazečů sestupné abecední řazení
jejich příjmení. V případě sourozenců se stejným příjmením rozhoduje sestupné abecední řazení jejich
příjmení a následně jejich křestních jmen.
Pořadí dětí narozených od 1.9.2015 do 31.8.2016 /bude zapsáno sestupně v příloze č.1 tohoto
dokumentu.

Přijato bude prvních 15 dětí podle celkového pořadí z tabulky č.1 dle přiřazeného bodového zisku na
základě výše popsaných kritérií.
Rozhodnutí o přijetí dítěte do ZŠ bude oznámeno zveřejněním seznamu účastníků řízení (pod přiděleným
registračním číslem) s uvedeným výsledkem řízení nejpozději do 30 dnů od zahájení přijímacího řízení.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Zákonný zástupce podá k řediteli školy žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
Ředitel školy rozhodne na základě zvážení výše uvedených kriterií o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

17.03.2022
Mgr. Jiří Pukl, ředitel školy

Vyvěšeno na veřejně příslušném místě dne 18.3.2022
Vyvěšeno formou umožňující dálkový přístup dne 18.3.2022
Sejmuto dne:

