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Č.j.: ZŠ/0015-2/2019-MO                           V Dobříši dne  11. ledna 2019 

Kritéria pro přestup (přijetí) žáků do 6. roč. 
pro školní rok 2019/2020 

 

 
 

1. Ředitel základní školy stanovuje 10. květen 2019 jako termín, odkdy budou vyřizovány žádosti  
zákonných zástupců žáků o přestup (přijetí) do 6. ročníku základní školy pro školní rok 
2019/2020. 

2. Volná kapacita v 6. ročníku pro školní rok 2019/2020 přímo závisí na počtu přijatých žáků 5. 
ročníku základní školy na víceletá gymnázia pro školní rok 2019/2020 (bude zveřejněna po 
ukončení přijímacího řízení na víceletá gymnázia). Vzhledem k dokončení přístavby základní 
školy bude rozšířen celkový počet tříd 6. ročníku o jednu třídu. Celkem tedy 3 třídy  6. ročníku. 

3. V případě, že počet přijatých žádostí a přestup (přijetí) do 6. ročníku, podaných zákonnými 
zástupci žáků, překročí volnou kapacitu, stanovenou ředitelem školy pro 6. ročník školního roku 
2019/2020, uplatní se níže uvedená kritéria. 

 

 Základní kritérium  

1. Děti s trvalým bydlištěm v Dobříši 5 bodů 

2. 
Děti s trvalým bydlištěm v obci, která uzavřela se zřizovatelem ZŠ dohodu o zajištění 
povinné školní docházky 

5 bodů 

3. 
Děti s trvalým bydlištěm v obci, která neuzavřela se zřizovatelem ZŠ dohodu o zajištění 
povinné školní docházky 

3 body 

 Doplňkové kritérium  

1. 
Sourozenci, plnící ve školním roce  2018/2019 povinnou školní docházku v 1. až 8. ročníku 
zdejší školy 

+2 
body 

 
4. V případě shodnosti bodů bude za přítomnosti min. 2 členů školské rady provedeno losování 

registračních čísel za účelem stanovení celkového pořadí pro povolení přestupu (přijetí) do 6. 
ročníku následovně: 
 

1. kolo – žáci s trvalým bydlištěm v Dobříši a v obcích, které uzavřely se zřizovatelem dohodu o zajištění 
povinné školní docházky 
2. kolo – žáci s trvalým bydlištěm v obcích, které neuzavřely se zřizovatelem dohodu o zajištění 
povinné školní docházky 
  
 
Mgr. Jaroslav Motejlek 
ředitel školy 
Vyvěšeno na úřední desce dne 11. ledna 2019 

 


