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Pravidla pro přijímání žáků do 1. ročníku základního
vzdělávání pro školní rok 2021/2022
Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon).








Podle § 36 odst. 3 školského zákona povinná školní docházka začíná počátkem školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šesti let (dítě se narodilo do 31. 8. 2015).
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.
Pokud rodič přihlásí k povinné školní docházce dítě, které se narodilo
1. 9. 2015 – 31. 12. 2015, je podmínkou přijetí k základnímu vzdělávání předložení
doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení.
Pokud rodič přihlásí k povinné školní docházce dítě, které se narodilo
1. 1. 2016 – 30. 6. 2016, je podmínkou přijetí k základnímu vzdělání předložení
doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Není-li dítě tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce požádat v době
zápisu o odklad povinné školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo
klinického psychologa.

Kritéria přijetí (organizaci a průběh zápisu určuje vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním
vzdělávání) :
1) Přednostně jsou k povinné docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu
v obci Kněžmost a místní části (Býčina, Koprník, Násedlnice, Úhelnice, Chlumín,
Lítkovice, Solec, Soleček, Malobratřice, Čížovka, Drhleny, Suhrovice, Srbsko,
Žantov) a na základě veřejnoprávní smlouvy děti s trvalým pobytem v obci
Branžež.
2) Následně budou přijímány ostatní děti.



Počet žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/22 je 50 (2 třídy).
V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky, kteří splňují kritérium
č. 2, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude
provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium (kritérium

č. 2). Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a zástupce
zřizovatele. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.

Části zápisu:
 Formální – zákonný zástupce dítěte podá žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní
docházky (postup je popsán v samostatném dokumentu).
 Motivační – návštěva školy a seznámení s paními učitelkami proběhne po
znovuobnovení provozu základních škol. Podrobně budeme rodiče informovat
v závislosti na situaci na našich webových stránkách.
Na webových stránkách školy v záložce Dokumenty nabízíme rodičům „Desatero pro rodiče dětí
předškolního věku“, kde se zákonní zástupci mohou dozvědět, jak pracovat v případě potřeby
s dítětem na jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky.

V Kněžmostě, 10. 3. 2021

Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy

