
Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku na ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice: 

 

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy, stanoveném obecně závaznou 

vyhláškou města Neratovice  

2. Děti s místem trvalého pobytu v Neratovicích z jiného školského obvodu, jejichž 

sourozenec je již žákem ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice.  

3. Děti s místem trvalého pobytu v Neratovicích z jiného školského obvodu.  

4. Ostatní zájemci, jejichž starší sourozenec je již žákem naší školy. 

5. Děti s místem trvalého pobytu v obci Čakovičky (na základě Dohody o spolupráci o 

spolupráci při zajištění podmínek plnění povinné školní docházky  dětí s místem trvalého 

pobytu na území obcí Kojetice a Čakovičky ze dne 24.3.2021). 

6. Ostatní zájemci. 

 

Stanovení pořadí:  

 Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. k 

bodu 6.  

Poznámky:  

 V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující 

danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude 

provedeno losování. V každém kritériu mají přednost děti přihlášené v řádném termínu 

zápisu, který byl vyhlášen. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku 

splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se 

budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.  

 U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení 

k dlouhodobému pobytu.  

 

K zápisu je nutné doložit: 

 rodný list dítěte (či jeho kopii) 

 doklad o trvalém bydlišti dítěte (pokud rodiče nemají doklad o bydlišti, vyplní čestné 

prohlášení) 

 občanský průkaz zákonného zástupce 

 vyplnit elektronicky Žádost o přijetí (odkaz k vyplnění bude od 20. března 2023 na 

www.zs-mpb.cz a na FB školy nebo ji vyplníte po příchodu do školy, ale počítejte 

s delší časovou prodlevou) 

Doklad o trvalém bydlišti dítěte může být nahrazen platným občanským průkazem jednoho z 

rodičů, pokud obsahuje data dítěte. 

 

http://www.zs-mpb.cz/

