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Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, 

příspěvková organizace 
 

Organizace zápisu do prvních tříd 2019/2020 
 

Zápis dětí do prvních ročníků základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů.  

Zákonný zástupce (rodič) je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. 

 

Pro rok 2019 zřídil Magistrát města Liberce webový portál, kde se musí každé dítě (zákonný 

zástupce) zaregistrovat a vyplnit požadované informace. Ty potom vytištěné přinese v den 

zápisu na ZŠ. Adresa portálu je zapisyzs.liberec.cz 

 

Zápis do základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec pro školní rok 2019/2020 se 

bude konat v jednotném termínu ve čtvrtek 25. dubna 2019. 

  

Základní škola Broumovská bude pro školní rok 2019/2020 otevírat tři první třídy s celkovou 

kapacitou maximálně 78 míst. 

Ze zákona o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky rozhoduje výhradně ředitel školy.  

 

Pro rok 2019/2020 bude otevřena jedna první třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy            

(na prvním stupni mají žáci této třídy 3 hodiny tělesné výchovy týdně + další sportovní aktivity 

v rámci výuky). Pokud o této možnosti uvažujete, projevte zájem při zápisu. 

 

 

 

Spádoví žáci 
Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském 

obvodu spádové školy (ustanovení § 36 odst. 7 školského zákona). 

Jako pomůcka slouží řediteli seznam dětí, které mají trvalé bydliště v příslušném spádovém 

obvodu. Tento seznam obdrží od zřizovatele. 

1. kritérium  Dítě, které splňuje podmínku místo trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ 

V případě, že počet uchazečů splňujících toto kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, 

bude pořadí stanoveno losem. 

 

 

 

 

Nespádoví žáci 
Ředitel školy může přijmout ke vzdělávání i žáky mimo spádový obvod školy a to pouze 

v případě, že má volnou kapacitu přijímaných žáků. 

Ředitel školy je oprávněn rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale 

též z důvodu stanovených kritérii přijetí (naplnění kapacity prvního ročníku v souladu s 

ustanovením § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky a organizační kompetencí ředitele školy) 

Výchozí kritérium 

       počet otevíraných tříd pro daný školní rok  

       počet žáků, které bude škola do těchto tříd přijímat 
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2. kritérium 

Dítě, které splňuje současně podmínky: 

1. místo trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ, ale v 

minulé spádové vyhlášce č.3/2015 spadal do spádového obvodu školy 

2. žákem školy je zároveň jeho sourozenec 

3. kritérium 

Dítě, které splňuje současně podmínky: 

1. místo trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ 

2. žákem školy je zároveň jeho sourozenec 

4. kritérium 
Dítě, které splňuje podmínku: 

     místo trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ 

5. kritérium 

Dítě, které splňuje současně podmínky: 

1. místo trvalého pobytu mimo Liberec 

2. žákem školy je zároveň jeho sourozenec 

6. kritérium 
Dítě, které splňuje podmínku: 

      místo trvalého pobytu mimo Liberec 

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti 

splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. K losování dojde mezi všemi 

dětmi, které dané kritérium splňují.  

 

Informace k plnění povinné školní docházky v zahraničí vychází z § 38 odst. 3 školského 

zákona. 

Před odjezdem do zahraničí má zákonný zástupce žáka možnost oznámit řediteli spádové školy 

předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, způsob plnění povinné 

školní docházky, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné zahraniční školy.  

Pokud zákonný zástupce žáka, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, nezvolí pro 

své dítě kmenovou školu, dokládá plnění povinné školní docházky přímo ministerstvu. 

 

 

 

Aktuální spádová vyhláška č.1/2018 - vybraný obvod ZŠ Broumovská 

 

 

 
 

V Liberci 7. 2. 2019       Mgr. Martin Mikuš 

            ředite l školy 


