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Kritéria pro přijímání žáků do pátých a šestých ročníků 

 
Článek 1 

 

Ředitelka Základní školy Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková 
organizace (dále jen „škola“), stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při 
rozhodování na základě ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o 
přestupu žáka základní školy.   
 

Článek 2 
 

Kapacita pátých tříd školního roku 2020/2021 je 56 žáků, šestých tříd je 76 žáků (z důvodu 
personálního zajištění jazykových skupin), z toho jedna šestá třída s rozšířenou výukou anglického 
jazyka a rozšířenou výukou přírodovědných předmětů – 28 žáků. Příjem žádostí o přestup 
nejpozději do konce dubna 2020. 
 

Článek 3 
 

Postup při přijímání žáků žádajících o přestup do pátého nebo šestého ročníku ZŠ Komenského nám. 
198: 

1. O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného 
zástupce žáka ředitel školy. 

2. Na základě žádosti zákonných zástupců budou přijati žáci s trvalým bydlištěm ve školském 
obvodu základní školy. Pokud počet těchto žáků přesáhne stanovenou kapacitu, přednostně 
budou přijati žáci, jejichž sourozenec (sourozenci) již plní ve školním roce 2019/2020 povinnou 
školní docházku na Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, 
příspěvková organizace. Při rovnosti kritérií rozhodne o pořadí k přijetí žáků los provedený 
základní školou dle přílohy 1. 

3. Pokud po přijetí dětí podle odst. 2 nebude kapacita naplněna, budou přednostně na základě 
žádosti zákonných zástupců přijati žáci s trvalým bydlištěm v obcích, které uzavřely s městem 
Kralupy nad Vltavou dohodu o společném spádovém obvodu, jejichž sourozenec (sourozenci) již 
plní ve školním roce 2019/2020 povinnou školní docházku na Základní škole Kralupy nad Vltavou, 
Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace. Při rovnosti kritérií rozhodně o 
pořadí k přijetí žáků los provedený základní školou. 

4. Pokud po přijetí žáků podle odst. 2., 3. nebude kapacita naplněna, budou na základě žádosti 
zákonného zástupce přijati žáci, kteří nemají trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu 
nebo nemají uzavřenou dohodu s Městem Kralupy nad Vltavou o společném spádovém 
obvodu. Přednostně budou přijati žáci, jejichž sourozenec (sourozenci) již plní ve školním roce 
2019/2020 povinnou školní docházku na Základní škole Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 
198, okres Mělník, příspěvková organizace. A dále žáci, jejichž zákonní zástupci znají alternativní 
způsob výuky a souhlasí s ní.  
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Při rovnosti kritérií rozhodne o pořadí k přijetí žáků los provedený základní školou.  

 
Článek 4 

 
Pro přijetí žáků do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a přírodovědných předmětů je 
hlavním kritériem pořadí úspěšnosti při testování a výsledky hodnocení v pololetí 5. ročníku. 

 
Článek 5 

 

1. Při podání žádosti o přestup do ZŠ Komenského nám. 198 uvede zákonný zástupce dle zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, 
kterými jsou: 

 jméno a příjmení žadatele (žáka) 

 datum narození žadatele (žáka) 

 místo pobytu žadatele (žáka)  

S ohledem na zákonné zastoupení žáka jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu 
oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat: 

 jméno a příjmení tohoto zástupce 

 místo pobytu tohoto zástupce (předložením OP) 

2. Zastupuje-li žáka jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své 
oprávnění žáka zastupovat. Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce žáka) je povinen 
předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu). 

3. Dále se doporučuje, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro 
účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:  

 o znevýhodnění žáka, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o 
podpůrných opatřeních poskytovaných žáku školou v souladu s § 16 školského zákona, a o 
závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, 

 údaji o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv 
na průběh vzdělávání. 

Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu žáka nemají žádný vliv na 
rozhodování ředitelky školy o přijetí/nepřijetí žáka. 

4.  Pokud si ředitelka školy není vědoma rozporů mezi zákonnými zástupci a volbě školy, pak 
rozhodne o žádosti o přestup. V opačném případě (například při doručení písemného nesouhlasu 
druhého rodiče s podanou žádostí o přestup) zákonné zástupce odkáže na soud a správní řízení 
přeruší. 

5. Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy 
www.zskomenda.cz/Výuka/Dokumenty ke stažení, k vyzvednutí kanceláři školy nebo si je lze 
vyzvednout při konání rozřazovacích testů. 
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Článek 6 
 

Organizace testování a kritéria pro zařazení žáka do jazykové třídy (v šestém ročníku): 

Rozřazovací testy se ve školním roce 2019/2020 uskuteční 14. května 2020 ve 14.00 hodin 
v budově školy. 

Test se skládá nejprve z poslechové části, z níž vyplynou úkoly pro písemnou část testu. Délka 
testu nebude delší než 60 minut, přičemž žák musí dosahovat úrovně výstupů stanovených RVP 
pro základní vzdělávání – 2. období.  

 

Bodování testu:  

Test:  41 bodů Minimální počet bodů z testu pro přijetí je 38. 
Hodnocení z Aj – pololetní vysvědčení 5. ročníku:  

výborný 5 bodů 

chvalitebný 3 body 

dobrý 1 bod 

 

Hodnocení je nutné doložit výpisem z vysvědčení (stačí kopie). Celkem lze získat 5 bodů. Kopie 
vysvědčení nebo výpis musí být předloženy nejpozději v den konání rozřazovacího testu (netýká 
se žáků ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198). 

Celkový maximální součet bodů při testování je 46. 

Zájemci budou přijímáni v pořadí dle počtu dosažených bodů do naplnění kapacity jazykové 
skupiny – maximální počet žáků v jazykové skupině je 24. 

V případě rovnosti celkového počtu bodů se rozhodne podle dalších kritérií v tomto pořadí: 

a) Při rovnosti celkového počtu bodů má přednost žák, který dosáhl vyššího počtu bodů 

v rozřazovacím testu. 

b) Při rovnosti podle předchozího kritéria má přednost žák, který dosáhl lepšího průměru ze 

všech známek za 1. pololetí 5. ročníku. 

c) V případě rovnosti předchozích kritérií rozhodne veřejný los provedený základní školou. 

Výsledky dosažené u testování nemohou být sdělovány telefonicky. Informativní výsledky budou 
zveřejněny pod registračními čísly na nástěnce před ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 
198 a na webových stránkách školy. 

Účastí na testování zákonný zástupce žáka závazně souhlasí se zařazením svého dítěte do třídy 
s rozšířenou výukou anglického jazyka (při úspěšném složení testu). 

Pokud se v průběhu vzdělávání zhorší výsledky žáka, je možnost na základě jednání se zákonnými 
zástupci přeřadit žáka do třídy se standardním vzdělávacím programem. 

U žáků, kteří u testu neuspějí, se postupuje dle kritérií pro přijímání žáků do 6. ročníků. 
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Náhradní termín pro vykonání rozřazovacího testu stanoví ředitel školy pouze žákům, kteří se pro 
vážné zdravotní důvody nemohli v určeném termínu dostavit a kteří svou neúčast nahlásili před 
konáním rozřazovacího testu a kteří se nejpozději v den testování řádně omluví a doloží 
lékařskou zprávu. 

Článek 7 
 

Organizace testování a kritéria pro zařazení žáka do skupiny s rozšířenou výukou 
přírodovědných předmětů (v šestém ročníku): 
 

Rozřazovací testy se ve školním roce 2019/2020 uskuteční 12. května 2020 ve 14.00 hodin 
v budově školy. 
 

Test je ryze písemný se zaměřením na matematiku, logické uvažování a přírodovědnou 
gramotnost. Délka testu nebude delší než 90 minut, přičemž žák musí dosahovat úrovně výstupů 
stanovených RVP pro základní vzdělávání – 2. období. 
 
Bodování testu:    
    

Test:  44 bodů           Minimální počet bodů z testu pro přijetí je 22. 
(dohromady za obě části testu)    

 

Hodnocení z Matematiky – pololetní vysvědčení 5. ročníku:  

 

výborný 5 bodů 

chvalitebný 3 body 

dobrý  1 bod 

 
 

Hodnocení z Přírodovědy (či předmětu, který odpovídá v rámci RVP výstupů, v oblasti Člověk  
a jeho svět, očekávané výstupy části Rozmanitosti přírody) – pololetní vysvědčení 5. ročníku: 

 

výborný 5 bodů 

chvalitebný 3 body 

dobrý  1 bod 
 

 
 

Hodnocení je nutné doložit výpisem z vysvědčení (stačí kopie z 1. pololetí 5. třídy). Celkem lze 
získat 10 bodů. Kopie vysvědčení nebo výpis musí být předloženy nejpozději v den konání 
rozřazovacího testu (netýká se žáků ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198). 
 

Celkový maximální součet bodů při testování je 54. 
 

Zájemci budou přijímáni v pořadí dle počtu dosažených bodů do naplnění kapacity skupiny 
s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů 

-    maximální počet žáků v této skupině je 14 
- minimální počet žáků pro otevření skupiny je 7 
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V případě rovnosti celkového počtu bodů se rozhodne podle dalších kritérií v tomto pořadí: 

a) Při rovnosti celkového počtu bodů má přednost žák, který dosáhl vyššího počtu bodů v 
rozřazovacím testu. 

 

b) Při rovnosti podle předchozího kritéria má přednost žák, který dosáhl lepšího průměru ze 
všech známek za 1. pololetí 5. ročníku.  

c) V případě rovnosti předchozích kritérií rozhodne veřejný los provedený základní školou. 
 

Výsledky dosažené u testování nemohou být sdělovány telefonicky. Informativní výsledky budou 
zveřejněny pod registračními čísly na nástěnce před ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 
198 a na webových stránkách školy. 
 

Účastí na testování zákonný zástupce žáka závazně souhlasí se zařazením svého dítěte do třídy s 
rozšířenou výukou přírodovědných předmětů (při úspěšném složení testu). 
 

Pokud se v průběhu vzdělávání zhorší výsledky žáka, je možnost na základě jednání se zákonnými 
zástupci přeřadit žáka do třídy se standardním vzdělávacím programem. 
 

U žáků, kteří u testu neuspějí, se postupuje dle kritérií pro přijímání žáků do 6. ročníků. 
 

Náhradní termín pro vykonání rozřazovacího testu stanoví ředitel školy pouze žákům, kteří se 
pro vážné zdravotní důvody nemohli v určeném termínu dostavit a kteří svou neúčast nahlásili 
před konáním rozřazovacího testu a kteří se nejpozději v den testování řádně omluví a doloží 
lékařskou zprávu. 

 
 

 
Mgr. Jiřina Hereinová 

ředitelka školy 

 

 
 
 
 

V Kralupech nad Vltavou dne 10. ledna 2020 

 

Tato kritéria vstupují v platnost dne 13. ledna 2020  
 

 
 
 
Příloha: Podmínky veřejného losování 
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Příloha: 
 

Stanovení podmínek veřejného losování 

 

• termín veřejného losování bude zveřejněn na místech umožňující dálkový přístup a na úřední 
desce školy v okamžiku, jakmile budou známy okolnosti k takovému kroku opravňující 

 
• veřejné losování bude provedeno za přítomnosti zástupce školské rady, zástupce zřizovatele a 

vedení školy 
 

• o veřejném losování bude pořízen zápis 
 

• výsledky veřejného losování budou pro rozhodnutí ředitele školy v této oblasti závazné 
 

• výsledky veřejného losování budou zveřejněny na místech umožňující dálkový přístup a na 
úřední desce školy.  

 

 


