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Právo zákonných zástupců na zápis žáka do vybrané ZŠ
1. Pouze dítě splňující podmínky zápisu (školní zralost) a mající trvalý pobyt ve školském obvodu
školy.


Školský obvod byl stanoven Obecně závaznou vyhláškou o školských obvodech základních
škol, vydanou Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne … 2017
Bořivojova – lichá č. 25 – 73, sudá č. 34 – 80
Čajkovského
Havlíčkovo náměstí
Chelčického
Chlumova
Kubelíkova
Lipanská
Lupáčova
Olšanské náměstí
Ondříčkova – lichá č. 19 – 39
Prokopova
Roháčova
Rokycanova
Sabinova
Táboritská - lichá č. 1 - 25, sudá č. 2 – 18

Základní charakteristiky – nepřekročitelné podmínky zápisu
Kapacita školy 735 žáků




Kapacita je nepřekročitelná a umožňuje přijmout pro školní rok 2018/2019 tři první třídy.
Třídy lze naplnit s udělením výjimky až na 34 žáků, to ale vzhledem k novele školského zákona
ve vazbě na společné vzdělávání je podmínka nerealizovatelná.
Podle §36 školského zákona v platném znění: ředitel spádové školy je povinen přednostně
přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném obvodu v příslušném školském obvodu a
žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné
výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného
počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

Omezení pro zápis žáků ze školského obvodu kapacitou školy

Pokud bude počet zapsaných žáků vyšší, než je nepřekročitelná kapacita školy, vstupují v platnost
další kritéria.




Kritéria platí pro všechny žáky, kteří splňují zákonné požadavky na zápis a mají trvalé bydliště
ve spádové oblasti.
Takováto kritéria musí být transparentní, nediskriminační a přezkoumatelná.
Časový předstih podané přihlášky nelze brát v případě zápisu do škol v potaz.

Ředitel školy stanovuje jako takové kritérium losování, jehož podmínky jsou uvedeny níže:
Stanovení podmínek losování
Losování podaných žádostí k zápisu žáka/žákyně do základní školy





Do losování budou zařazeny pouze žádosti zákonných zástupců, jejich syn/dcera mají trvalý
pobyt ve školském obvodu.
Termín takového losování bude zveřejněn na místech umožňující dálkový přístup a na úřední
desce školy v okamžiku, jakmile budou známy okolnosti k takovému kroku opravňující.
Losování proběhne za přítomnosti notáře, podle jeho pokynů a bude o něm pořízen notářsky
ověřený zápis.
Výsledky takového losování budou pro rozhodnutí ředitele školy v této oblasti závazné.

2. Pokud bude počet zapsaných dětí ze spádové oblasti nižší, než je nepřekročitelná kapacita školy,
budou na zbylá volná místa přijímány děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3
z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Lupáčova. V případě, že počet dětí
v této skupině bude vyšší než počet zbývajících volných míst, stanovuje ředitel školy kritérium
losování (podmínky viz výše).
3. Pokud bude počet zapsaných dětí ze skupiny 1. a 2. nižší, než je nepřekročitelná kapacita školy,
budou na zbylá volná místa přijímány děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3
z jiného školského obvodu. V případě, že počet dětí v této skupině bude vyšší než počet zbývajících
volných míst, stanovuje ředitel školy kritérium losování (podmínky viz výše).
4. Pokud bude počet zapsaných dětí ze skupiny 1., 2. a 3. nižší, než je nepřekročitelná kapacita školy,
budou na zbylá volná místa přijímány děti s místem trvalého pobytu mimo Prahu 3, jejichž
sourozenec je již žákem ZŠ Lupáčova. V případě, že počet dětí v této skupině bude vyšší než počet
zbývajících volných míst, stanovuje ředitel školy kritérium losování (podmínky viz výše).
5. Pokud bude počet zapsaných dětí ze skupiny 1., 2., 3. a 4. nižší, než je nepřekročitelná kapacita
školy, budou na zbylá volná místa přijímány děti s místem trvalého pobytu mimo Prahu 3. V případě,
že počet dětí v této skupině bude vyšší než počet zbývajících volných míst, stanovuje ředitel školy
kritérium losování (podmínky viz výše).
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se školským zákonem v platném znění (§ 36, § 46
odst. 1, § 165 odst. 2 pís. e) školského zákona) a správním řádem.




Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových
stránkách školy www.lupacovka.cz.
Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.



Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce.

O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, § 71,
odst. 1, 3).
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