Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov
INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Plánovaný počet pro přijetí žáků do 1. ročníku do pracovišť Sadov a Otovice je 30 žáků
celkem.
Zápis se uskuteční:
na pracovišti Otovice ve středu 10.dubna 2019 od 14 do 17 hodin.
na pracovišti Sadov ve čtvrtek 11.dubna 2019 od 14 do 17 hodin
K zápisu se dostaví děti narozené v období 1.9.2012 – 31.8.2013

K zápisu doneste prosím rodný list Vašeho dítěte a Váš občanský průkaz (cizinci pas a
povolení k pobytu).

Kontakty –web: http//www.skolaplnapohody.cz, tel: 353590132 (Sadov)
353567165(Otovice)

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy

1.

Kritéria

Trvalý pobyt dítěte

Individuální situace dítěte

Body
trvalý pobyt ve spádové oblasti Svazku obcí Region Karlovarský venkov nebo ve
smluvní obci
10
trvalý pobyt mimo Svazek obcí Region Karlovarský venkov

0

sociální potřebnost dítěte

0–5

sourozenec ve zdejší škole (bez ohledu na počet)

5

1

2. Upřednostnění se též týká dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na
území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu
ustanovení § 20 odst. 2 písm. d /školského zákona/.

3. Ředitelka může přihlédnout ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální
situace/samoživitelka, osiřelé dítě, dítě, kterému hrozí sociální vyloučení apod./ S ohledem na zásadu součinnosti
mezi správními orgány, ředitelka žádá o posouzení odborných sociálních otázek příslušné správní orgány.

4. Pokud ani s využitím kritérií nebude moci ředitelka školy rozhodnout, které dítě při jejich počtu převyšujícím
kapacitu upřednostní, využije transparentní losování. Termín, místo a podmínky losování ředitelka s dostatečným
předstihem zveřejní. Zákonní zástupci se mohou losování zúčastnit a před zahájením losování jsou poučeni o jeho
průběhu a podmínkách. Z losování může být pořízen videozáznam.

Tato kritéria jsou uvedena na webu školy v sekci: O nás→dokumenty→úřední deska

V Sadově dne 11. 3. 2019

Mgr. Jitka Topičová, ŘŠ
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