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Základní charakteristiky – nepřekročitelné podmínky přestupu
Kapacita školy
- kapacita školy je nepřekročitelná a činí 735 žáků
- 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; třídy se naplní do max. počtu 30 žáků
1. V případě dostatečného počtu míst v 6. ročníku budou přijati všichni zájemci bez dalších
podmínek.
2. V případě vyššího počtu zájemců o přestup, než je nepřekročitelná kapacita školy, vstupují
v platnost další kritéria:
2.1 V případě vyššího počtu zájemců o přestup s místem trvalého pobytu v příslušném školském
obvodu stanovuje ředitel školy kritérium losování.
Školský obvod byl stanoven Obecně závaznou vyhláškou o školských obvodech základních
škol, vydanou Zastupitelstvem hl. m. Prahy:
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
Stanovení podmínek losování:
Losování podaných žádostí k přestupu žáka/žákyně do základní školy
- do losování budou zařazeny pouze žádosti zákonných zástupců, jejichž syn/dcera mají trvalý pobyt ve
školském obvodu ZŠ Lupáčova, Praha 3.
- termín losování bude zveřejněn na místech umožňujících dálkový přístup a na úřední desce školy
v okamžiku, jakmile budou známy okolnosti k takovému kroku opravňující
- losování proběhne za přítomnosti zástupce zřizovatele, zástupce Školské rady a vedení školy
- výsledky takového losování budou pro rozhodnutí ředitele v této oblasti závazné
2.2 V případě vyššího počtu zájemců o přestup, kdy počet zájemců s místem trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu bude nižší než celkový počet volných míst
Pokud bude počet přijatých žáků s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu nižší, než je
nepřekročitelná kapacita školy, budou na zbylá volná místa přijímáni žáci, jejichž sourozenec je již

žákem ZŠ Lupáčova. V případě, že počet žáků v této skupině bude vyšší než počet zbývajících volných
míst, stanovuje ředitel školy kritérium losování (podmínky viz výše).
2.3 V případě vyššího počtu zájemců o přestup, kdy počet zájemců s místem trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu + počet žáků, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Lupáčova bude nižší
než celkový počet volných míst, budou přijati žáci podle:
- průměrného prospěchu v 1. pololetí 5. třídy ve školním roce 2017/2018
- prospěchu z chování v 1. pololetí 5. třídy ve školním roce 2017/2018
- výsledku testu a pohovoru z anglického jazyka v průběhu zařazovacího řízení
Na základě výše uvedených kritérií bude vytvořeno pořadí, podle něhož budou žáci přijímáni na
uvolněná místa.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
O přijetí či nepřijetí bude rozhodnuto v souladu se školským zákonem v platném znění §49 odst.1
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání
(školský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, ve spojení s § 67 odst. 1, § 68 a § 69 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů.
Rozhodnutí o vyhovění či nevyhovění žádosti o přestup budou doručena do vlastních rukou zákonného
zástupce.
O vyhovění či nevyhovění bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon
500/2004, § 71, odst. 1, 3)
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