Základní škola Olomouc, Stupkova 16
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc
rozšířená výuka matematiky, informatiky a hudební výchovy
testovací středisko ECDL
585 415 207, 581 111 201

www.zs-stupkova.cz

skola@zs-stupkova.cz

Podmínky přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky
do Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace (dále jen ZŠ Stupkova)
pro školní rok 2017/2018
Termín zápisů:
čtvrtek 6. dubna 2017

od 14:00 do 18:00 hodin

pátek 7. dubna 2017

od 14:00 do 18:00 hodin

Ve školním roce 2017/2018 otevíráme 3 první třídy, do kterých můžeme přijmout maximálně 80 dětí.
Ředitel ZŠ Stupkova stanovil níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při
rozhodování o přijetí dětí k plnění povinné školní docházky.
Plnění školní docházky stanoví §§ 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Školský obvod ZŠ Stupkova je stanoven vyhláškou č. 8/2016 Statutárního města Olomouce o
školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc.
Pokud má dítě trvalé bydliště jiné než zákonní zástupci, předloží zákonný zástupce u zápisu doklad
z matriky, v němž je uveden trvalý pobyt dítěte.
Při přijímacím řízení budou děti přijímány podle stanovených postupových kritérií v tomto pořadí:
1. děti s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ Stupkova,
2. děti s trvalým pobytem v Olomouci v jiném školském obvodu než ZŠ Stupkova, jejichž
sourozenec se již vzdělává v ZŠ Stupkova,
3. děti s trvalým pobytem v Olomouci v jiném školském obvodu než je ZŠ Stupkova,
4. děti s trvalým pobytem mimo Olomouc, jejichž sourozenec se již vzdělává v ZŠ Stupkova,
5. děti s trvalým pobytem mimo Olomouc.
V případě splnění shodných kritérií rozhodne los.
Stanovení pořadí:

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění kritérií od bodu 1. k bodu 5.
Poznámky:
V případě, že v jednom z kritérií nebude v možnostech ZŠ Stupkova přijmout všechny děti
splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem ZŠ Stupkova,
bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.
Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele ZŠ Stupkova a zástupce zřizovatele.
Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ Stupkova.

V Olomouci 7. 3. 2017

Václav Poul, ředitel školy

