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21.  SMĚRNICE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD  
Spisový / skartační znak 2.1          A5 

Vypracoval: Mgr. Tomáš Olivka, ředitel školy  

Schválil: Mgr. Tomáš Olivka, ředitel školy  

Pedagogická rada projednala dne 23.1.2018 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31.1.2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 31.1.2018 

Školská rada schválila dne:   

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

 

 

 

Směrnice se vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů – dále je „školský zákon“  

 

TERMÍN A MÍSTO ZÁPISU 

Datum, čas a místo zápisu žáků přijímaných pro konkrétní školní rok do 1. tříd stanovuje ředitel 

školy rozhodnutím. 

Obsah rozhodnutí bude bezprostředně po jeho přijetí vyvěšen na webových stránkách školy. 

 

 

MAXIMÁLNÍ POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ 

Maximální počet žáků přijímaných pro konkrétní školní rok do 1. tříd stanovuje ředitel školy 

rozhodnutím nejpozději 2 týdny před zápisem.  

Obsah rozhodnutí bude bezprostředně po jeho přijetí vyvěšen na webových stránkách školy. 

 

DOKLADY K ZÁPISU: 

1. Rodný list dítěte 

2. Občanský průkaz zákonného zástupce, nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce 

3. Pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství 

4. Rozhodnutí o odkladu školní docházky z předešlého školního roku (bylo-li uděleno) 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ: 

A) Obecné podmínky pro přijetí vyplývající ze školského zákona: 

a)  dítě dovršilo k 31. 8. daného roku šest let 

b)  dítě dosáhne šesti let v době od 1. září do 31. prosince daného roku (nutné doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení) 

c)  dítě dosáhne šesti let v době od 1. ledna do 30. června následujícího roku (nutné 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře) 
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B) Při přijímání dětí do 1. třídy ZŠ vychází ředitel školy z následujících kritérií:  

Kritérium 
Bodové 

ohodnocení 

Dítě s trvalým pobytem ve spádové oblasti školského obvodu 

školy 
10 

Školu navštěvuje sourozenec dítěte 5 

Trvalý pobyt dítěte mimo spádovou oblast školského obvodu 3 

V případě shodnosti pořadí bude volba losováním. Komise bude sestavena 

ze 2 pedagogických pracovníků školy a 1 pracovníka obecního úřadu. 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ: 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu 

uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů od zahájení správního řízení. Seznam se 

zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy 

www.zsvelkapolom.cz po dobu 30 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se 

vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.  

 

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ: 

Rozhodnutí o nepřijetí se vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o přijetí 

dítěte k základnímu vzdělávání) ředitel školy. Doručování se řídí správním řádem. 

 

ODVOLÁNÍ: 

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů 

od doručení Krajskému úřadu, a to prostřednictvím ředitele školy. 

 

 

 

Účinnost dnem 31. 1. 2018      Mgr. Tomáš Olivka 

         ředitel školy 
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