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Protokol o losování žáků  - správní řízení 

Přijetí k povinné školní docházce a základnímu vzdělávání v Základní škole Nový svět, Opava, 

příspěvková organizace, Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava 

 

Losování o pořadí možného přijetí se uskutečnilo dne 4. 5. 2020 ve 12:00 hod. v kanceláři školy za 

účasti:  

Zástupce rodičů ve Školské radě při ZŠ Nový svět, Opava, p. o.: Ing. Pavel Urbanský 

Ředitelka školy: Mgr. Hana Kroupová, DiS. 

Pedagog školy: Mgr. Jan Rozsíval 

Administrativní pracovnice školy: Nikola Krušberská  

 

1.Přivítání přítomných a seznámení s kritérií pro přijetí a s aktuálními výsledky zápisu k základnímu 

vzdělávání.  

K zápisu se dostavilo 27 zákonných zástupců dětí, žádost o přijetí podalo (osobně, poštou, datovou 

schránkou, elektronicky) 25 zákonných zástupců, 2 zákonní zástupci podali žádost o odklad povinné 

školní docházky.  

Kritéria pro přijetí dítěte:  

A. zájemci, kteří mají již v naší organizaci sourozence, 
B. zájemci, kteří jsou potomci pedagogů z naší organizace, 

C. zájemci z Montessori mateřské školy,  
D. zájemci z jiné mateřské školy. 

Vzhledem k vyššímu počtu zájemců, než je kapacita v trojročích, byli zájemci od kritéria C) losováni. 

Počty dětí dle kritérií pro přijetí jsou tato:  

A kritérium Starší sourozenec ve škole 8 

B kritérium Dítě pedagoga ZŠ 1 

C, D kritérium Zájemci z Montessori MŠ, MŠ 16 

 

Do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 může být z kapacitních důvodů přijato maximálně 22 žáků.  

2. Průběh losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná místa (tj. místa 10 – 22) 

K losování došlo mezi 16 žáky, kteří jsou v řízení a splňují kritérium C. a D. Před zahájením losování byl 

zkontrolován obsah losovacího zařízení a konstatováno, že se v losovacím zařízení nachází příslušný 

počet 16 lístků s registračními čísly dětí dle přiloženého seznamu (viz příloha č. 1).  
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Výsledky losování (obsazení míst 10 – 22) 

01    18 

05    19 

09    20 

10    21 

12    22 

13    23 

   14 

 

Losování bylo ukončeno 4. 5. 2020 ve 12:20 hod. 

Zapsala: Nikola Krušberská 

Tímto stvrzuji, že losování proběhlo transparentně a nemám k jeho průběhu žádné připomínky.  

 

Mgr. Hana Kroupová, DiS., v. r.  

ředitelka školy 

 

 

 

 

V Opavě 4. 5. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


