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Informace k přestupům žáků do 6. ročníku a k přestupům do ostatních 

ročníků ZŠ Světice pro školní rok 2021/22 

č.j. 

Přestupy do 6. ročníku: 

Vážení a milí rodiče, 

ve školním roce 2021/22 bude naše škola otevírat jednu novou třídu pro žáky 6. ročníku s 

kapacitou 20 žáků. 

 

Kritéria pro vyhovění žádostí o přestup do 6. ročníku ZŠ Světice: 

1. Žáci s trvalým bydlištěm v obci Světice a Tehov. 

Doplňková kritéria o přednostní povolení přestupu do ZŠ Světice 

2. Mladší či starší sourozenec plnící povinnou školní docházku v ZŠ Světice. 

3. Dítě pedagogického zaměstnance školy. 

4. Nižší číslo losu. 

 

Žádosti o přestup do 6. ročníku budou přijímány  

v elektronické podobě ve dnech  

19. 4 - 23. 4. 2021, 

na adrese alena.javurkova@skolasvetice.cz.  

K žádosti, kterou naleznete na webových stránkách školy, prosím přiložte fotokopii 

rodného listu dítěte a Vašeho občanského průkazu. Oba dokumenty budou po kontrole 

ihned skartovány (GDPR). 

 

Pořadí přijetí žádostí není rozhodující! 

Potřebné doklady: 

1. vyplněná žádost o přestup (je možné i na místě) 

2. občanský průkaz zákonného zástupce 

3. rodný list žáka 

4. u cizinců povolení k trvalému pobytu 

 

Zákonní zástupci si při podání žádosti vylosují pořadové číslo, k jehož výši bude přihlédnuto při rozhodnutí 

o přijetí (nižší číslo bude upřednostněno před vyšším.). V případě písemného podání žádosti v daném datu 

bude číslo vylosováno vedením školy. 
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Žáci prvního stupně ZŠ Světice žádost o přestup nepodávají, protože zůstávají ve stejné škole. V případě 

přijetí či přestupu žáka ZŠ Světice na jinou základní školu, prosíme rodiče o poskytnutí informace. 

 

Přestupy do ostatních ročníků ZŠ Světice: 

 

O přestup do ostatních ročníků ZŠ Světice (mimo 6. ročník), lze žádat v průběhu 

kalendářního roku po dohodě s ředitelkou školy. Pokud kapacita třídy a školy umožňuje 

přijetí dalšího žáka, platí následující kritéria: 

 

Přednostní kritéria pro vyhovění žádostí o přestup do ostatních ročníku ZŠ Světice: 

1. Žáci s trvalým bydlištěm v obci Světice 

Doplňková kritéria: 

2. Mladší či starší sourozenec plnící povinnou školní docházku v ZŠ Světice. 

3. Dítě pedagogického zaměstnance školy. 

4. Nižší číslo losu. 

 

Zveme Vás tímto na den otevřených dveří 9. 2. 2021.  

Budova II. stupně bude v tento den pro vás otevřena od 15.00 do 17:30. 

Pokud nebude možné realizovat veřejný den otevřených dveří (covid 19), 

zprostředkujeme Vám prohlídku školních budov a seznámení s pedagogy jiným 

způsobem (virtuální prohlídka školy, online setkání, apod.)  

 

Těšíme se na setkání a spolupráci s Vámi. 

 

    Ve Světicích dne 9. 12. 2020 

Mgr. Bc. Pavla Žižková 

                                                                                                           ředitelka školy 

 

Zveřejněno na webových stránkách školy od: 7. 1. 2021 


