
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ  

K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

 
 

 Soukromá základní škola a mateřská škola Adélka, o.p.s. 

Mašovice 5, IČ 25221272 

 

Kritérii se vymezuje přijímání dětí k plnění povinné školní docházky v základní škole 

v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), v době, kdy by počet přihlášených dětí překročil 

stanovenou kapacitu žáků.  
 

Neumožní-li kapacita ZŠ přijetí všech dětí, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku ve 

stanoveném termínu, rozhodují o přijetí dítěte níže uvedená kritéria.  
 

Žádosti budou vyhodnoceny, bude sestaven pořadník, podle kterého budou děti do 1. 

ročníku ZŠ přijímány. V případě shodného hodnocení rozhodne o upřednostnění konkrétního 

dítěte ředitel. 

 

Ředitel ZŠ stanovuje  

následující kritéria, podle nichž jsou do 1. ročníku ZŠ přednostně přijímány děti: 

• dítě plnilo rok před nástupem povinné školní docházky plnilo povinnou předškolní 

docházku v MŠ Adélka; 

• základní školu navštěvuje sourozenec dítěte; 

• dítě absolvovalo v minulém roce zápis v ZŠ Adélka a byl mu povolen odklad; 

• zákonný zástupce dítě je zaměstnancem ZŠ a MŠ Adélka, o. p. s. 
 

Všeobecné podmínky 
 

O přijetí (nepřijetí) dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, a to ve správním 

řízení. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje na základě písemného vyjádření školského 

poradenského zařízení, v případě odkladu školní docházky pak je nutné ještě doložit vyjádření lékaře 

či klinického psychologa. Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku základní školy vydává ředitel do 30 dnů.  

 

Podání žádosti k přijetí 
 

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do základní školy předchází podání žádosti o přijetí pro 

následující školní rok v období řádného zápisu. Termín zápisu stanovuje ředitel školy. O termínu je 

veřejnost včas informována. 
 

Přihláška je veřejně dostupná na webových stránkách školy.  

O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti. 

 

Kapacita 1. ročníku je zpravidla 6 žáků, aby mohl být zachován princip individuálního 

přístupu ke každému dítěti. O celkovém počtu přijatých žáků rozhoduje ředitel školy.  

 

 

V Mašovicích 01.09.2019          Mgr. Vladislav Halík, ředitel 

                        


