
Základní škola Zámoraví, Kroměříž,   příspěvková organizace  

                           Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání 

                             (informace pro zákonné zástupce budoucích prváčků)

A. Zákonné podmínky přijetí 

1)  Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

2)  Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku 

věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění 

povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a 

požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

3)  Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to 

aktuálně od 1.dubna do  30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou 

školní docházku.

4)  Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání oznámí ředitel školy, a to 

způsobem v místě obvyklým.

5)  Při zápisu má škola povinnost informovat zákonného zástupce o možnosti odkladu povinné 

školní docházky, o vyučovacím jazyku (jazyk český), o možnosti vyrovnat nerovnoměrnosti 

vývoje dítěte docházkou do mateřské školy, o systému společného vzdělávání.

6)  Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 

dovrší osmý rok věku.

7)  Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný 

zástupce dítěte v době zápisu , odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden 

školní rok. Žádost je doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

8)  Pokud ředitel rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce 

o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

9)  Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k 

organizaci a průběhu zápisu (webové stránky školy). 



B. Vnitřní kritéria Základní školy Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace

1)  Třídy prvého ročníku jsou zpravidla naplňovány do počtu 25 žáků. Tato hranice je 

stanovena především z důvodů  hygienických a dále s ohledem na kapacitu školy.

2)  Při rozhodování o přijetí dítěte zohledníme jeho zdravotní stav a rodinnou situaci. 

Přednostně budou přijati sourozenci stávajících žáků školy a žáci ze spádového obvodu.

3)  Rada města Kroměříže na své 21. schůzi, konané 9. listopadu 2015, schválila školské  

obvody základních škol (spádové školy). To však neznamená, že by rodiče museli své dítě 

zapsat jedině do určené školy (viz citace ze školského zákona).

 Školský zákon, § 36:   Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo 

svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen 

"spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

      Mgr. Ivana Uherková
                                         ředitelka školy
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