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KRITÉRIA PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ZUŠ, LIBEREC,
JABLOŇOVÁ 564/43, P. O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Ředitel školy přednostně přijme, dle Školského zákona č. 561/2004, § 36, odst. 7, v platném znění,
děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy, dle obecně závazné vyhlášky Statutárního
města Liberec č. 1/2018, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci.
Spádoví žáci – kritéria přijetí
1. Dítě, které má místo trvalého pobytu ve spádové oblasti a současně je žákem školy (1. – 8.
třídy) jeho sourozenec
2. Dítě splňuje podmínku místa trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ, v případě většího počtu
uchazečů rozhodne losování, které bude veřejné
Další uchazeči (nespádoví) do třídy bez rozšířené výuky hudební výchovy budou přijímáni při
dostatečné kapacitě v tomto pořadí:
1. Dítě, jehož sourozenec je žákem 1. – 8. ročníku školy, přednost mají žáci s více sourozenci a
rozhodující je věk sourozenců – mladší sourozenci = přednostní umístění
2. V případě většího počtu uchazečů rozhodne losování, které bude veřejné
Další uchazeči (nespádoví) do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy budou přijímáni při
dostatečné kapacitě v tomto pořadí:
1. Dítě, jehož sourozenec je žákem 1. – 8. ročníku školy, přednost mají žáci s více sourozenci a
rozhodující je věk sourozenců – mladší sourozenci = přednostní umístění a splňuje
předpoklady pro výuku rozšířené hudební výchovy
2. Dítě, které splňuje předpoklady pro výuku rozšířené hudební výchovy (na základě vstupního
pohovoru – zjištění předpokladů pro výuku ve třídě s rozšířenou výukou hudební výchovy)
Otevíráme 2 třídy po 28 dětech.
Zákonní zástupci u zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, příp. potvrzení o trvalém
bydlišti dítěte, pokud není shodné s bydlištěm zákonného zástupce a vytištěnou žádost o přijetí
žáka k základnímu vzdělávání z portálu https://zapisyzs.liberec.cz/. V případě žádosti o odklad
povinné školní docházky zákonní zástupci předkládají společně se žádostí o odklad povinné školní
docházky také doporučení školského poradenského pracoviště a odborného lékaře, příp. klinického
psychologa.

V Liberci 23. 3. 2018

Mgr. Iva Havlenová
ředitelka školy

