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     Vážení rodiče,  

je dlouholetou tradicí, že do šestého ročníku naší školy jsou přijímáni i žáci z okolních obcí. 
Především z těch, kde není zřízen druhý stupeň ZŠ. Je předpoklad, že tomu tak bude i v příštím 
školním roce. Dojíždějící žáci tak od září budou moci nastoupit na místa, která se po hlavních 
prázdninách uvolní, a to především díky odchodu našich páťáků, kteří budou přijati od 9/2023 na 
víceletá gymnázia. 

Ve školním r. 2023/24 počítáme se dvěma šestými třídami. Maximální kapacita (naplněnost) tříd je 
50 žáků (2 třídy). Škola si, s ohledem na vysoký podíl žáků se školními vzdělávacími potřebami (v 
budoucích šestých třídách 9 žáků, z toho 3 s asistencí), vymezuje právo stanovit max. cílovou 
kapacitu jednotlivých tříd tohoto ročníku (25). 

       Bohužel je pravděpodobné, že budeme mít vyšší počet zájemců o docházku do 
budoucího šestého ročníku, než jsme schopni přijmout. Ke všem žádostem o přijetí je nutno 
přistupovat dle stejných pravidel - kritérií. 

Rozhodujícím kritériem pro kladné vyřízení žádosti o přestup NENÍ datum podání žádosti.     

     Kritéria pro přijímání žáků do 6. ročníku ZŠ - pro šk. rok 2023/2024: 

1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ Česká Třebová, 
Habrmanova ulice a Semanín 

2. Poté dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) mimo spádový obvod ZŠ Česká Třebová, 
Habrmanova ulice, jehož sourozenec(i) je (jsou) již žákem(y) ZŠ Česká Třebová, 
Habrmanova ulice 

3. Následně dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) mimo spádový obvod ZŠ Česká Třebová, 
Habrmanova ulice, které nemá v ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice sourozence 

• V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky (kteří 
dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy 
(s výjimkou 1. kritéria), bude provedeno losování. Vlastní losování provedou min. tři 
zaměstnanci školy určení ředitelem školy. O výsledku bude proveden zápis. 

Podmínkou přijetí žáků do šestého ročníku jsou kapacitní a personální možnosti školy, 
především: 

• volné učebny 

• dodržení max. limitu naplněnosti tříd 

• personální zabezpečení vzdělávání 

• nepřekročení únosného počtu dětí se školními vzdělávacími potřebami v jednotlivých 
třídách  

     Z tohoto důvodu vyzýváme rodiče, kteří uvažují od 1. září 2023 o přestupu svých dětí 
do našeho šestého ročníku, aby zvážili, zda pro jejich dítě nebude kolektiv s menším 
počtem žáků v jiné základní škole, vhodnější.  

 

Rozhodnete-li se přesto o přestup Vašeho dítěte na naši školu, doručte nám vyplněnou žádost o 
přestup, kterou najdete na webu naší školy, nejpozději do 19. 5. 2023.      



     22. května 2023 bude zahájeno na základě podaných Žádostí o přestup správní řízení 
týkající se vydání rozhodnutí o přestupu do 6. ročníku ZŠ Česká Třebová, Habrmanova 
ulice.                  

     Vyrozumění o vydaném Rozhodnutí o přestupu žáka do 6. ročníku obdrží zákonní 
zástupci žáka nejpozději do poloviny června letošního roku.     

     Obecné informace: 

     Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy 
ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel 
školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu 
ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních 
dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka 
ze školní matriky. Stejný paragraf školského zákona rovněž výslovně stanoví, že základní škola, 
do níž žák přestoupil, je povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka 
vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů. 

 

    Vážení rodiče, věřte, že si velmi vážíme důvěry, kterou máte k naší škole. Zároveň je naším 
cílem připravit vyučujícím podmínky pro kvalitní výuku a individuální přístup k dětem, což 
by bylo v přeplněných třídách s velkým zastoupením dětí s podpůrnými opatřeními 
nemožné. 

       Vedení ZŠ Habrmanova, Česká Třebová 


