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Obecná ustanovení
V souladu s § 36, § 46, §165 odst. 2 písm. c), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu platné obecně závazné vyhlášky města Brna, kterou se
stanoví spádové obvody základních škol vydávám jako statutární orgán tuto směrnici školy.
Ředitelka Základní školy Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace stanovila níže
uvedená kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1.ročníku této
základní školy k plnění povinné školní docházky:
1. V souladu s § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., je ředitelka školy povinna přednostně
přijímat žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Brno, Bakalovo
nábřeží 8.
2. Žáci, kteří nemají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy, budou přijímáni na základě
výsledků k ověření předpokladů pro vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Naše
výsledky hovoří cizími jazyky“ (dále ŠVP) a předpokladů pro vzdělávání některých předmětů
v anglickém jazyce v rámci ŠVP (Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 7. 11. 2006 a 11. 10. 2010).
Ověření předpokladů se uskuteční formou orientačního zjišťování úrovně dosažených znalostí
a dovedností budoucího žáka.
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a) Pokud splní podmínky pro vzdělávání podle ŠVP a pro vzdělávání některých předmětů
v anglickém jazyce více nespádových žáků, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí
podle výsledků hodnocení úrovně dosažených znalostí a dovedností žáka.
b) Uchazeč, jehož sourozenec je aktuálně žákem Základní školy Brno, Bakalovo
nábřeží 8 získává bonifikaci v počtu 5 bodů.
c) Nastane-li rovnost bodů u více uchazečů, rozhoduje počet bodů dosažených v úkolu
č. 6, nastane-li i poté rovnost bodů, rozhoduje počet bodů dosažených v úkolu č. 7.
3. V případě, že počet žáků, kteří mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy
Brno, Bakalovo nábřeží 8 (spádová škola) bude vyšší, než jaké jsou kapacitní možnosti spádové
školy, bude o jejich přijetí rozhodovat výsledek transparentního losování za účasti členů Školské
rady. Losování provede člen Školské rady zvolený za zákonné zástupce za přítomnosti vedení
školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

Pro přestup z jiné školy hodnotí ředitelka školy uchazeče podle následujících kritérií:
1. U uchazečů pro přestup do jednotlivých ročníků 1.stupně a prvního pololetí 6.ročníku jsou
prověřovány znalosti z anglického jazyka a celkové předpoklady pro vzdělávání podle ŠVP.
2. U uchazečů pro přestup do druhého pololetí 6. ročníku a 7., 8. a 9. ročníku jsou prověřovány
znalosti z anglického jazyka, druhého cizího jazyka (německého nebo francouzského) a celkové
předpoklady pro vzdělávání podle ŠVP.

Pro zařazování do tříd 1.ročníku hodnotí ředitelka přijaté žáky následovně:
1. Zařazování přijatých žáků do jednotlivých tříd 1. ročníku se uskutečňuje na základě prověření
znalostí z anglického jazyka:
a) pokročilí
b) mírně pokročilí
c) začínající
Znalost anglického jazyka není kriteriem pro přijetí.

Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: ZS-10/2015 ze dne 5. 1. 2015. Uložení směrnice
v archivu školy se řídí Skartačním řádem školy.

V Brně dne 27. 3. 2017

PhDr. Yveta Gašparcová
Ředitelka školy
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