27. PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
č.j.: ZSSIR/8/2016

skartační znak: A10

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

11.1. 2016

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

11. 1. 2016

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen školský zákon) vydávám jako statutární
orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.
K zápisu se s dítětem dostaví rodiče nebo jejich zástupci a přinesou s sebou svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte.
V případě, že dítěti bude u zápisu nahlášeno jiné trvalé bydliště než mají rodiče, bude
dodatečně vyžadováno potvrzení trvalého bydliště z Magistrátu města Brna.
Formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání rodiče vyplní ve webové aplikaci
Magistrátu města Brna a vytištěnou ji přinesou k zápisu. Žádost musí být podepsána oběma rodiči.
Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad šk. docházky, odevzdají při zápisu žádost o
odklad. K žádosti o odklad je třeba následně doložit vyjádření dětského lékaře nebo klinického
psychologa a školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo
speciálně pedagogického centra, kontakt na zařízení obdrží rodiče u zápisu). V případě neúplné
dokumentace bude přerušeno správní řízení do té doby, než budou dokumenty škole dodány.
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Pravidla pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání
Při příjímání žáků ke školní docházce bude postupováno dle následujících pravidel:

1.

Přednostně jsou přijímány děti ze spádového obvodu školy.

Ulice ve spádovém obvodu ZŠ Brno, Sirotkova 36:
Eleonory Voračické, Eliášova, Elišky Machové, Foustkova (lichá č. 1– 9, sudá č. 2–8), Gogolova,
Horákova, Jana Nečase, Jelínkova, Kameníčkova, Králova, Krondlova (sudá č. 2– 28), Lužická,
Marie Steyskalové, Mezníkova, Minská, Nárožní, Sirotkova, Slezská, Šeránkova, Šmídkova,
Tichého, Tolstého, Veveří (lichá č. 111–133, sudá č. 102–122), Zeleného, Zeleného.

2.
Děti, jejichž bydliště se nenachází ve spádovém obvodu školy, budou přijímány do
naplnění počtu volných míst, pokud nebyla naplněna dětmi ze spádové oblasti, a to takto:
2.1. Nejprve budou přijaty děti, které mají sourozence plnící povinnou školní docházku na
ZŠ Sirotkova. Pořadí těchto dětí bude stanoveno takto:
I. více sourozenců na škole, v pořadí dle jejich počtu, a dále roku narození nejmladšího z nich,
II. jeden sourozenec – v pořadí od nejmladšího dle data narození.
2.2.Pokud se nenaplní maximální kapacita, budou dále přijímány děti zaměstnanců školy –
v pořadí od nejmladšího dle data narození.
2.3. Pokud se nenaplní maximální kapacita, budou dále přijímány děti, které navštěvovaly
jednu z mateřských škol, které mají se školou podepsanou smlouvu o spolupráci (MŠ Žižkova, MŠ
Fanderlíkova)
- pomocným pravidlem, který určí pořadí zájemců o přijetí bude losování. Losování bude
realizováno v budově školy za přítomnosti členů Školské rady (jeden rodič, jeden učitel a zástupce
zřizovatele).
2.4. V případě, že po přijetí spádových dětí a dětí přijatých podle bodů 2.1. ,2.2 a 2.3., bude
mít škola ještě volnou kapacitu v prvních třídách, budou děti přijímány na základě losování.
Losování bude realizováno v budově školy za přítomnosti členů Školské rady (jeden rodič, jeden
učitel a zástupce zřizovatele).

V Brně dne 11. 1. 2016
Mgr. Dan Jedlička, ředitel školy
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