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Protokol o organizaci a průběhu losování
Dne 28. 4. 2022 ustanovil ředitel školy Mgr. Jiří Slavík komisi pro transparentní
losováni, které se uskutečnilo veřejně 29. 4. 2022 v 11:30 v budově Základní školy
český Brod, Zitomiřská 885, okres Kolín.
Potřeba losování vyplynula z převisu zájemců o přijeti do 1. ročníku základni školy
pro školní rok 2022/2023.
Do losování byly zařazeny všechny děti, které nebyly přijaty dle platných kritérií:
1. Děti s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast školy (český Brod, Liblice,
Štolmíř, Zahrady)
2. Děti, které mají na škole staršího sourozence.
Ustanovená komise:
· Mgr. Jiří Slavik - ředitel školy
· Mgr. Renáta Burešová - zástupkyně ředitele školy
· Mgr. Šárka Houšová - učitelka 1. stupně ZŠ
·
·

Mgr. Tomáš Charvát - radní pro školství
PhDr. Diana Minaříková, PhD. - zástupce rodičů rady školy

Zahájeni losování: 'M' 3Ď
Ukončeni losovánI: A 4 : ES"
Zápis proběhl v termínu: 4. 4. 2022 14:00 - 18:00 a 5. 4. 2022 14:00 - 16:00,
dodatečný zápis: 25. 4. a 26. 4.
Kapacita školy umožňuje otevřít 3 třídy po 28 žácích - celkem 84 žáků.
výsledky zápisu:
PŘIjATO:

POČET:

dle kritéria 1 (český Brod, Liblice, Štolmiř, Zahrady)'

47

dle kritéria 2 (sourozenec ve škole):

16

přijato celkem:

63

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

17

NEPŘIjATO:
NEROZHODNUTO (bude určeno losem):
CELKEM:

4
49
133
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Protože oznámená kapacita neumožňuje přijmout všech 112 žáků, byla
uplatněna kritéria 1 a 2. Po uplatněni kritérii bylo přijato 63 žáků a zbývá 21 volných
míst. O těchto místech bylo rozhodnuto losem, zároveň bylo losem v souladu o
transparentnosti stanoveno další pořadí, ve kterém budou těmto neúspěšným
žadatelům nabízena uvolněná místa. Toto řízení proběhne až ve chvíli, kdy budou
volná místa k dispozici.
Losování bylo veřejné a provedli ho zástupce zřizovatele a zástupkyně
školské rady zvolené za rodiče.
Příloha:
Záznam o losováni

Za správnost:
· Mgr. Jiří Slavik - ředitel školy
·

Mgr. Renáta Burešová - zástupkyně ředitele školy

·

Mgr. Šárka Houšová - učitelka 1. stupně ZŠ
Tomáš Charvát- radní pro školství

·

PhDr. Diana Minaříková, PhD. - zástupce rodičů rady školy

