
Vážení rodiče,  
na základě stanoviska MŠMT ke kritériím přijímacího řízení do soukromých škol budou žáci přijímáni 
ke vzdělávání v ZŠ Pastelka, o.p.s. podle počtu dosažených bodů dle hodnocení níže uvedených 
kritérií, a to v pořadí od nejvyššího dosaženého počtu bodů sestupně až do naplnění kapacity třídy, 
která je stanovena na 20 žáků. O případné výjimce z počtu žáků rozhoduje ředitelka školy. 
 

Kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání v ZŠ Pastelka o.p.s.  - 

zdůvodnění 
  

  
kritérium bodové ohodnocení 

Kritérium věku dítěte 

- děti, které k datu 31. 8. 2023 dosáhnou věku 6 let 

Je legitimní upřednostnit uchazeče, na které se vztahuje povinná 

školní docházka, před uchazeči, na které se PŠD nevztahuje, protože 

potřeba vzdělávání je v případě dětí s PŠD vyšší než v případě dětí, na 

které se PŠD nevztahuje. 5 bodů 

Kritérium vzdálenosti místa trvalého bydliště dítěte od školy 

(nejkratší trasa dle aplikace mapy.cz) 

Je legitimním cílem podporovat okrajovou část města, kde se škola 

nachází a zajišťovat vzdělávací služby pro rodiny s dětmi v nejbližším 

okolí školy 

- vzdálenost do 1,5 km  

 

5 bodů  
- vzdálenost více než 1,5 km  3 body 

Kritérium splnění předpokladů ke vzdělávání podle daného ŠVP 

(školní vzdělávací program) 

Je v souladu se zájmem dítěte, pokud je u něj ověřeno ještě před 

nástupem do naší školy, že pojetí vzdělávání podle ŠVP je vhodné 

z hlediska jeho osobnostních předpokladů a potřeb i jeho školní 

připravenosti.  

ZŠ Pastelka vyučuje německý jazyk povinně od 1. ročníku, proto jako 

kritérium zvolila navštěvování zájmového kroužku NJ pro 

předškoláky při škole. Uchazeč bude mít možnost prokázat 

předpoklady i jiným způsobem např. 

- ověření předpokladů pedagog. pracovníkem při zápisu  

- předchozí docházka do MŠ s výukou NJ 

Splnění kritéria má vést ke zvýšení pravděpodobnosti, že v průběhu 

vzdělávání zažije dítě školní úspěch a bude se efektivně rozvíjet. 4 body 

Kritérium sourozence ve škole 

- v době nástupu dítěte do školy bude jeho sourozenec ve školním roce 

2023/24 stále žákem školy 

Legitimním cílem je posilování sourozeneckých vazeb, kdy je v zájmu 

dítěte, aby se vzdělávalo ve stejné škole jako jeho sourozenec. 

  

1 bod 

  
V případě, že někteří žáci dosáhnou stejného počtu bodů a všechny tyto žáky s rovným počtem bodů 

nebude možno z kapacitních důvodů přijmout, bude mezi nimi rozhodnuto losováním, a to do 

kapacity třídy 20 žáků. Losování provede ředitelka školy za účasti zástupce zřizovatele a předsedy 

Správní rady. Losovat se bude z registračních čísel, která budou dětem přidělena při zápisu do ZŠ. O 

výsledku losování bude zhotoven a zveřejněn protokol. 


