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KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VSETÍN, ROKYTNICE 436
PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, stanovil ředitel Základní školy Vsetín, Rokytnice 436, že ve školním
roce 2018/2019 přijme 60 dětí do 1. ročníku.
V případě, že počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí
stanovený počet míst pro první ročník základní školy, bude ředitel postupovat dle
těchto kritérií (v daném pořadí):
1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy
Vsetín, Rokytnice 436 v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona (spádový obvod viz.
vyhláška města Vsetín č. 5/2017 v platném zněn).
V případě, že po přijetí spádových dětí zůstanou volná místa, budou na tato místa přijímány
nespádové děti.
Pokud počet nespádových dětí bude vyšší než počet volných míst po přijetí spádových dětí,
rozhodne ředitel o přijetí mezi nimi dle doplňkových podkritérií, a to v pořadí:
1. Dítě je sourozencem žáka navštěvujícího ve školním roce 2017/2018 1. až 8. ročník
Základní školy Vsetín, Rokytnice 436
2. V případě rovnosti dle doplňkového kritéria č.1, rozhodne o přijetí mezi dětmi los.
Způsob a termín případného losování určí ředitel základní školy.
Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhláškou č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
v platném znění a zákonem 500/2004 Sb.
Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů
nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Ve Vsetíně dne 19. 3. 2018

ředitel školy Mgr. Hynek Hromada

