Masarykova základní škola a Mateřská škola
Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace

Směrnice č. 20

Stanovení kritérií pro přijetí k základnímu vzdělávání

Brno 28. 03. 2017

Ředitel Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace
(dále jen základní škola) na základě ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb.,(Školský zákon), vydává tuto
směrnici:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví kritéria pro přijímání dětí do prvního ročníku základního vzdělávání
Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace
v termínu řádného zápisu k povinné školní docházce stanoveném školou.
V rámci přijímacího řízení lze přijmout k povinné školní docházce do prvního ročníku ZŠ pouze
takový počet uchazečů (zveřejněný na webu školy a v systému el. zápisu města Brna), který odpovídá
počtu stanovených volných míst v daném školním roce, aby nedošlo k překročení kapacity ZŠ
vzhledem k prostorovým možnostem školy, kapacitě budov a počtu tříd druhého stupně ZŠ (dvě třídy
v ročníku).
Ředitel ZŠ rozhodne o přijetí a nepřijetí zájemců do prvního ročníku ZŠ na základě vyhodnocení
kritérií uvedených v článku 2, této směrnice.
Čl. 2
Kriteria
a) V případě, že počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání nepřesáhne stanovený počet
volných míst v prvních ročnících následujícího školního roku, budou přijati všichni zájemci
na základě takto podaných žádostí.
b) V případě, že počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání přesáhne stanovený počet
volných míst v prvních ročnících následujícího školního roku, bude při vyhodnocování
žádostí postupováno následujícím způsobem:
 Přednostně budou přijaty všechny dětí (žáci), jejichž trvalé bydliště náleží do spádového
obvodu školy (dále jen spádové děti).
 pokud nebudou všechna stanovená volná místa naplněna spádovými dětmi, budou
po spádových dětech přednostně přijímány děti (žáci) nepatřící do spádového obvodu
v pořadí podle počtu získaných bodů – pokud někdo splňuje více podmínek, body se sčítají.
1. sourozenec (sourozenci) současně navštěvuje MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 – 6 bodů
2. dítě navštěvuje MŠ Brno, Zemědělská 29 – 3 body
3. zástupce dítěte je zaměstnancem organizace – 2 body
 Pokud počet nespádových dětí, které získaly stejný počet bodů, naplní a překročí počet
celkově volných míst a nebude možno na základě rovnosti bodů určit jejich pořadí, bude o
jejich pořadí rozhodnuto losováním – viz níže.
 Pokud nebudou všechna stanovená volná místa naplněna ani po stanovení pořadí
na základě získaných bodů u nespádových dětí dle výše stanovených kritérií, rozhodne
o dalším pořadí losování ze zbývajících žádostí až do stanoveného počtu volných míst.
Losování se vždy účastní určený zástupce školy, zřizovatele a školské rady. O losování se
provede a založí zápis.
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ředitel

