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Kritéria pro přijetí do prvního ročníku v školním roce 2017 / 2018 na ZŠ Dukelská 

Strakonice, dle doporučení veřejné ochránkyně práv 

 

1.     Volba základní školy – povinnou školní docházku může žák plnit buď ve spádové škole,  

                                                nebo škole nespádové. Tato volba se řídí rozhodnutím zákonných  

                                                zástupců dítěte. ( do naplnění celkové kapacity školy ) 

2.     Dítě ze spádového obvodu má přednost před dítětem z obvodu nespádového 

3.     Pokud má škola kapacitu i na přijetí nespádových dětí, může u nich ředitel stanovit 

kritéria zvýhodňující určité děti ( starší sourozenec na škole, děti 

zaměstnanců… zdůvodněno ředitelem školy) 

4.     U zápisu je nutné doložit, zda dítě zastupuje oprávněná osoba ( zákonný zástupce ). 

Dokládá se občanským průkazem. Pokud doprovází a jedná za 

dítě pěstoun, musí doložit, že má právo jednat za dítě a to 

ověřenou plnou mocí alespoň jednoho zákonného zástupce, 

nebo rozhodnutím soudu. ( U pěstounské péče nezaniká 

rodičovská odpovědnost ) U poručníka musí doložit rozhodnutí 

soudu o poručnictví. 

5.     Je nutno doložit doklad o trvalém pobytu. Místem trvalého pobytu se podle zákona o 

evidenci obyvatel, rozumí adresa pobytu občana v ČR, která je 

uvedena v registru obyvatel. Doloží se předložením občanského 

průkazu zákonného zástupce nebo dokladem o trvalém pobytu 

vydaném Městským úřadem. 

6.     Sběr informací – škola je oprávněna zjišťovat jméno, příjmení, místo trvalého pobytu 

popř. jinou kontaktní adresu. Rovněž škola požaduje telefonní 

spojení na zákonného zástupce dítěte. 

7.     Řízení o přijetí a nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání na škole. O přijetí a nepřijetí 

rozhoduje výlučně ředitel školy ve správním řízení, jako 

vykonavatel veřejné správy. Při nepřijetí musí ředitel vydat 

zamítací správní rozhodnutí s řádným odůvodněním a poučením 

o odvolání. 

8.     Připravenost na školní docházku – přiměřená duševní vyspělost, celková tělesná zralost, 

schopnost sebeobslužnosti (oblékání, obouvání), stravovací 

návyky ( používání příboru ), hygienické návyky (znalost hygieny 

před jídlem, po použití WC apod.) 



9.     Datum narození – nástup v řádném termínu – povinná školní docházka začíná počátkem 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku 

věku. Pro školní rok 2017 /18 musí být datum narození dítěte od 

1.9.2010 do 31.8.2011. 

10.    K zápisu se dostaví i žáci, žádající o odklad školní docházky. V den zápisu předloží 

dokumentaci z Pedagogicko psychologické poradny a vyjádření 

dětského lékaře. Na základě těchto doporučení rozhodne ředitel 

školy o odkladu školní docházky. 

11.    V letošním školním roce nebudou z důvodu vysokého počtu dětí, zapisovaných do školy 

v řádném termínu, přijímány na naší školu žáci žádající o 

předčasný nástup do školy. 

 

           Pro školní rok 2017 /2018 plánujeme přijetí okolo 95 žáků. 

                        Děti budou přijímány podle následujících kritérií: 

                     1.  Děti ze spádového obvodu, které mají trvalé bydliště v tomto obvodu 

                     2.  Děti zaměstnanců školy ( rozhodnutí ředitele školy – snazší fungování školy) 

                     3.  Děti z nespádových obvodů ( do naplnění plánovaného počtu) 

                                                      a) sourozenec na škole – mladší jsou výhodou 

                                                      b) losování – dle kritérií stanovených veřejnou ochránkyní práv 

 

 

 

 

V Strakonicích dne 21.2.2017                                                   Mgr. Václav Vlček, ředitel školy   

  

 

  

                                                   

 

 

 


