
 
  
 

Informace k přijímání žádostí o přestup žáků z okolních obcí do 

šestého ročníku pro školní rok 2023/2024 

Přestup žáků do 6. ročníků pro školní rok 2023/2024 z okolních obcí (mimo školský obvod ZŠ Ing. 

M. Plesingera-Božinova Neratovice) bude možný při splnění vypsaných kritérií. 

Základní prioritou vedení školy je zabezpečení: 

 dostatečného počtu míst pro vlastní spádové žáky 

 odpovídajících vyučovacích prostor 

 personální – především pedagogické 

 
Kritéria pro přijímání žáků do 6. ročníku ZŠ – pro školní rok 2023/2024 

 pro školní rok 2023/2024 otevře škola čtyři šesté třídy s celkovým počtem 110 žáků (na 

základě výsledku talentových zkoušek bude otevřena jedna třída se sportovním zaměřením) 

 žádosti o přestup bude škola přijímat v termínu od 10. 5. do 19. 5. 2023 

 stanovený termín pro posouzení žádostí: 10. 6. 2023 
 

1. Děti přijaté do třídy se sportovním zaměřením na základě přijímacího řízení. 

2. Žáci s trvalým pobytem ve školském obvodu školy stanoveném obecně závaznou vyhláškou 

města Neratovice (v termínu přestupu). 

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

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

4. Žáci s trvalým pobytem v Neratovicích z jiného školského obvodu (v termínu přestupu). 

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

6. Děti s místem trvalého pobytu v obcích Kojetice, Čakovičky, Libiš, Tišice  (na základě 

Dohody o spolupráci při zajištění podmínek plnění povinné školní docházky dětí s místem 

trvalého pobytu na území obcí Kojetice, Čakovičky, Libiš, Tišice mezi městem Neratovice a 

dotčenými obcemi). 

7. Ostatní zájemci. 

 
Stanovení pořadí:  

 Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. k bodu 7.  

Poznámky:  

 V případě, že v jedné podmínce od bodu 2. k bodu 7. nebude v možnostech školy přijmout 

všechny děti splňující danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem 

školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. 

Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. 

 

 

Mgr. Jaroslav Kužel, ředitel školy 

V Neratovicích 24. 3. 2023 


