Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ
O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.
Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst v otvíraných
prvních třídách pro školní rok 2022/23.
Čas ani pořadí žádostí k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.
Žádost o přijetí musí znovu podat i děti, kterým byl v roce 2021 udělen odklad povinné školní docházky.

Zákonné kritérium
Trvalý pobyt dítěte ve spádovém
obvodu školy, popř. v obci s dohodou
uzavřenou se zřizovatelem.

Body

5 bodů

U cizinců hlášené místo pobytu v ČR.

Jak doložit
Předložením dokladu dítěte nebo
výpisem z informačního systému
evidence obyvatel.
U cizinců předložením příslušného
dokladu ověřujícího místo pobytu
v ČR.

Pomocná kritéria
Sourozenec/sourozenci jsou a po
1.9.2022 budou žáky Základní školy
Aš, Hlávkova 26, okres Cheb

2 body

V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků s adresou trvalého pobytu
bude jejich další pořadí určeno losem.

Критерії, що визначають прийняття дитини до ЗОШ
Рішення про прийняття приймається директором школи відповідно до Закону про освіту та за
встановленими критеріями. Допоміжні критерії будуть застосовані у разі зацікавленості більшої
кількості дітей, ніж кількість вакансій у відкритих перших класах на 2022/23 навчальний рік.
Час і порядок запитів на реєстрацію не впливають на рішення про прийняття.
Заявку на прийом мають повторно подати і діти, яким у 2021 році надали відстрочку обов'язкової
шкільної освіти.

Правовий критерій
Постійне перебування дитини в
падаючому окрузі школи, або в селі
з домовленістю, укладеною з
засновником. Для іноземців
повідомляється про місце
проживання в ЧР.

Точки

Як документувати

5 точки

Подання документа дитини або
виписки з інформаційної системи
обліку населення. Для іноземців
шляхом подання відповідного
документа, що засвідчує місце
проживання в ЧР.

Допоміжні критерії
Брати і сестри є, а після 01.09.2022
р. учнями початкової школи будуть
Аш, Головкова 26, Чебський район

2 точки

У разі недостатньої кількості місць та у разі рівності балів у учнів з адресою постійного
проживання їх наступний порядок визначається жеребкуванням.

