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Informace k přestupům žáků do 6.ročníku ve školním roce 2022/23 

č.j. 7/2022  

 

Vážení a milí rodiče, 

ve školním roce 2022/23 bude naše škole navyšovat počet tříd pro 6.ročník. Počítáme s 

pokračováním dvou současných tříd (5.A a 5.B) a příchodem žáků s trvalým bydlištěm ve 

spřátelené obci Tehov. Ostatní volná místa mohou zaplnit zájemci dle kritérií. Maximální 

kapacita pro všechny 6.ročníky je 60 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. Dítě pedagogického zaměstnance školy. 

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

4. Nižší číslo losu. při větším počtu žadatelů než je kapacita třídy 

 

Žádosti o přestup do 6. ročníku budou přijímány  

ve dnech 2. až 6. 5. 2022. 

 

Vyplněnou a podepsanou žádost o přestup, s datem v rozmezí viz výše, můžete zaslat 

následujícím způsobem: 

a) Doporučeně poštou na adresu školy U Hřiště 151, 251 01 Světice. 

b) Osobně na hospodářský úsek školy U Hřiště 151, 251 01 (zvonek u knihovny), 

kontaktní osoba  alena.javurkova@skolasvetice.cz.  

c) Datovou schránkou na adresu školy gjcvxmw. 

d) Emailem s ověřeným elektronickým podpisem. 

 

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

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

kontrole ihned skartovány, smazány (GDPR). 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí  bude vyřízeno bez zbytečných průtahů, nejdéle však do 30 

dnů od podání žádosti.  
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Pořadí přijetí žádostí není rozhodující! 

Potřebné doklady: 

1. vyplněná žádost o přestup  

2. občanský průkaz zákonného zástupce (při fotokopii obě strany OP) 

3. rodný list žáka 

4. u cizinců  povolení k trvalému pobytu 

 

V případě volného místa v některém ze 6. ročníků, po přijetí všech žáků splňujících kritéria 

výše, bude pro zbylé zájemce použit los. Losování bude provedeno prokazatelně (záznam) 

vedením školy.  

 

Žáci prvního stupně ZŠ Světice (5.A. a 5.B.)  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 bez zbytečných odkladů. 

Po přijetí dítěte na naši školu je povinností naší školy vyžádat si  dokumentaci žáka ze školy 

předchozí. 

 

Přestupy do jiných ročníků: 

Přestupy do jiných ročníků budou přijímány také na základě žádosti o přestup, viz kritéria 

výše,  vyhověno bude však pouze při dostatečné kapacitě třídy a školy.  

 

 

    Ve Světicích dne 10.1.2022 

Mgr. Bc. Pavla Žižková 

                                                                                                           ředitelka školy 

 

Zveřejněno na webových stránkách školy od: 14.1. 2022 


