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Základní  škola  Děčín VI,  Na Stráni 879/2,  příspěvková organizace 

 
č.j.:    1/2017-V 

 

 

počet příloh:    0 

Směrnice 
Přijímání žáků  

Účinnost od: 

 

1.1.2017 

 

názvy příloh:    

 

 

 

Obecná ustanovení 

 
 Základní pravidla pro přijímání žáků jsou dána: 

 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 aktuální zařazení do sítě škol, kde je stanovena hygienická kapacita zařízení 

 obecně závazná vyhláška Statutárního města Děčín č.3/2009 (stanovení školských obvodů základních škol města Děčín) 

 

 

Čl. I   Počet přijímaných žáků 

 
Počet přijímaných dětí je dán maximální kapacitou školy – tj.  450 žáků a tento počet je nepřekročitelný. Přednostně jsou  

přijímáni žáci ze spádové oblasti školy. 

 

 

Čl. II   Stanovení počtu přijímaných dětí  pro budoucí první třídy  
 

1. Počet dětí, které budou zapsány pro budoucí školní rok do prvních tříd (tzv. maximální limit pro přijetí = MLPP) je 

stanoven nejpozději 14 dnů před konáním oficiálního zápisu a rodiče jsou s tímto limitem prostřednictvím www stránek 

školy seznámeni. 

2. Maximální limit je číselný údaj, který je stanoven na základě: 

 aktuálního počtu žáků školy 

 počtu žáků, kteří přestupují do naší organizace od pololetí 

 počtu žáků, kteří v letošním roce ukončují základní vzdělávání 

 

  

př.        MLPP=  450 - PŽa + PŽk + - PŽp   MLPP = 450 – 444 + 48 - 2 

        MLPP = 52 
  PŽa ........počet žáků je  444 

  PŽp ........počet žáků přestupujících je +2   

  PŽk.........počet žáků končících  je  48 

 

  

 Maximální možný počet budoucích prvňáčků je 52. 

  

 

3.   Vzhledem k povaze zápisu (správní rozhodnutí) a termínům z tohoto vyplývajících, nelze do výše uvedených propočtů   

započítávat žáky, kteří se případně dostanou do prim víceletých gymnázií. 

 

 

 

 

 



Čl. III   Kritéria pro přijímání žáků z nespádových oblastí 
 

  

Přednostně jsou přijímáni tito žáci: 

 

       1/ do naší školy již dochází sourozenec 

        2/ do zahájení školního roku se přestěhují do naší spádové oblasti (toto lze prokázat) 

3/ další volná místa budou obsazena losováním 

 

 

           Mgr. Vít Průša 
                    ředitel školy 

 

 

 

V Děčíně 1. 1. 2017 


