Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace,
Bukovec 214, 739 85 Bukovec, IČ: 75027283, tel.: 792 361 030

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
část: 59 Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání - zvláštní zápis - Lex Ukrajina
školství
Č.j.:

178/2022

Vypracoval:

Mgr. Lucie Lukačková, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Lucie Lukačková, ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

10. 5. 2022

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
10. 5. 2022
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám
jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.
Zvláštní zápis se řídí školským zákonem a zákonem č. 67/2022 Sb. Zvláštní zápis je určen
pouze žákům, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (viz
dále). Zvláštní zápis platí pro školy spádové (tedy kromě škol soukromých či církevních a
škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona).
Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do základní školy při ZŠ a
MŠ Bukovec, p.o. pro školní rok 2022 – 2023
1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Bukovci.
2. Do ZŠ se přijímají děti s jiným místem trvalého pobytu než v Bukovci až do naplnění
kapacity školy.
3. Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu
1. k bodu 2.
4. V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti
splňující danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené
ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které
danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena
vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu
do ZŠ.
1. Počet dětí, které mohou být přijaty k základnímu vzdělávání v ZŠ Bukovec pro školní
rok 2022/2023: 29.
Závěrečná ustanovení
Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
1. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 10. 5. 2022
2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tuto směrnici
následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy a na webových stránkách školy.
V Bukovci dne 10. 5. 2022
Mgr. Lucie Lukačková
ředitelka školy
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