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Základní charakteristiky – nepřekročitelné podmínky přestupu 

Kapacita školy 

- kapacita školy je nepřekročitelná a umožňuje otevřít pro školní rok 2023/2024 tři třídy 6. ročníku 

- 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 s přihlédnutím k 

psychohygienickým podmínkám do max. počtu 28 žáků 

1. Přednost při přestupu nebo přijetí bude dána žákům, kteří mají trvalý pobyt ve školském obvodu 

ZŠ Lupáčova 

2. V případě, kdy počet zájemců s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Lupáčova bude 

nižší než celkový počet volných míst  

- na případná zbývající volná místa budou přijímáni žáci místem trvalého pobytu mimo příslušný školský 

obvod podle: 

- průměrného prospěchu ve 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ve školním roce 2022/2023 

- prospěchu z chování v 1. pololetí 5. třídy ve školním roce 2022/2023 

- výsledku testu a pohovoru z anglického jazyka v průběhu zařazovacího řízení (viz příloha č. 1) 

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) 

Mgr. Jiří Kopecký 

ředitel školy 

 



Příloha č. 1 

Obsah testu a pohovoru v anglickém jazyce 

Grammar:  

present simple and present continuous tenses (verbs to be, have got, other verbs, affirmative, 

negative, questions, question words (tázací slovíčka), word order (pořadí slov ve větě), short 

answers) 

possessive adjectives and personal pronouns 

articles a/ an 

singular and plural nouns 

 

Vocabulary and topics for speaking:  

Introduce yourself 

My family 

Free time activities 

Places in town 

My room, house, flat 

School 

 

Comprehension reading (čtení s porozuměním) 
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