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KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Ve školním roce 2022/2023 budou ve Fakultní základní škole Olomouc, Hálkova 4
otevřeny dvě první třídy s celkovým počtem 52 žáků.
Děti budou přijímány do 1. ročníku základního vzdělávání podle těchto kritérií:
1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy
přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém školském
obvodu FZŠ Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace a žáci umístění v tomto
obvodu ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy
nebo ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči.
2. V případě volné kapacity budou přijaty děti s místem trvalého pobytu v jiném
školském obvodu města Olomouce nebo děti s místem trvalého pobytu v jiné obci,
pokud mají ve škole sourozence.
3. V případě zbývající volné kapacity budou přijaty i děti nesplňující bod 1. a 2.
Pokud jejich počet překročí danou kapacitu, bude provedeno losování. Losování
provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou
registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O termínu a výsledcích
losování budou rodiče informování na úřední desce a webových stránkách školy.
Počet bodů
Žáci ze spádového obvodu s odkladem školní docházky

5

Žáci ze spádového obvodu

5

Žáci z nespádového obvodu, kteří mají ve škole
sourozence

4

Žáci z nespádového obvodu

losem 1 bod

Ve školním roce 2022/2023 bude ve Fakultní základní škole Olomouc, Hálkova 4
otevřena jedna třída s rozšířenou výukou předmětů v počtu 16 dětí.
Děti budou přijímány do této třídy podle tohoto kritéria:
1. Žáci jsou do třídy zařazeni na základě doporučení a výběru Pedagogickopsychologické poradny v Olomouci.
Mgr. Anna Zlámalová,
ředitelka školy v. r.
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