
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace, Opletalova 493, 27746 Veltrusy,  
tel. 315 78 11 88, e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

       Veltrusy 10. března 2023 

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 6. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024  

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 6. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

Ředitelka Základní školy Veltrusy, příspěvková organizace, stanovuje kritéria, podle nichž bude postupováno při 
rozhodování o přijetí/nepřijetí žáka na základě ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění v případě, pokud počet žádostí 
o přijetí podaných zákonnými zástupci žáků překročí kapacitu maximálního počtu žáků základní školy, resp. 
kapacitu šestého ročníku.  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2023 – 2024 BUDOU OTEVŘENY DVĚ 6. TŘÍDY  
S MAXIMÁLNÍ KAPACITOU 58 ŽÁKŮ. 

 

1) Trvalé bydliště žáka a minimálně jednoho z rodičů ve spádové oblasti školy pro 2. stupeň.  

V případě, že počet spádových zájemců splňujících uvedené kritérium převýší volnou kapacitu 6. ročníku, 
bude se o přijetí rozhodovat losováním.  

Pokud budou zbývat volná místa do naplnění kapacity 6. ročníku: 

2) Trvalé bydliště dítěte a minimálně jednoho z rodičů v obcích, které do roku 2021 patřily do spádové 
oblasti školy, a to v pořadí: 

- Žáci, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Veltrusy.  
- Ostatní žáci, kteří žádají o přestup do 6. ročníku a splňují kritérium č. 2 

V případě, že počet zájemců splňujících kritérium č. 2 převýší počet zbývajících volných míst do naplnění 
kapacity 6. ročníku, bude se o jejich přijetí rozhodovat losováním dle uvedeného pořadí podmínek přijetí.  

3) Ostatní žadatelé – POUZE v případě, že po přijetí žáků na základě bodu 1 a 2 do 6. ročníku nebude 
naplněna kapacita 6. ročníku.  

V případě, že počet zájemců přijímaných na základě kritéria č. 3 převýší počet zbývajících volných míst 
do naplnění kapacity 6. ročníku, bude se o jejich přijetí rozhodovat losováním.  

Termín případného losování bude oznámen. Losování provede ředitelka školy za přítomnosti zástupce 
zřizovatele a zástupce Rady školy. O průběhu losování bude pořízen protokol. 

 

        Mgr. Světlana Racková 

             ředitelka školy 
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