
Kriteria zápisu pro příjímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 

1) Plánovaný počet zapsaných žáků 

Z kapacitního hlediska je naším záměrem přijetí maximálně 30 žáků v jedné třídě prvního 

ročníku. 

2) Kritéria přijetí 

➢ Dítě, které má místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu Základní školy a Mateřské 

školy Krásný Dvůr 182, který je vymezen obcemi: Krásný Dvůr, Chrášťany, Brody, 

Vysoké Třebušice, Němčany, Chotěbudice, Zlovědice bude přijato k plnění povinné 

školní docházky na základě podání přihlášky u zápisu a splnění podmínky plnění povinné 

školní docházky podle § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších 

předpisů. 

➢ Přednostně budou přijímáni žáci po loňském odkladu školní docházky, kteří mají místo 

trvalého pobytu ve spádovém obvodu Základní školy a Mateřské školy Krásný Dvůr 182. 

➢ V souladu s ustanovením §3a odst. 7, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 

některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, 

ředitelka školy informuje,že dítě, které nemá místo trvalého pobytu ve výše uvedeném 

spádovém obvodu, bude v případě vyššího zájmu rodičů, než je stanovená kapacita, 

přijato na základě těchto kritérií: 

➢ Vztah rodiny ke škole (sourozenec je žákem školy). 

3) Věk dítěte  

➢ Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka 

začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku 

věku, pokud mu není povolen odklad (tedy pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 

2016).  

➢ K zápisu se dostaví i děti, jimž byl v loňském roce (2021) povolen odklad školní 

docházky. 

➢ Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného 

školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním 

roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

➢ Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2015 k plnění 

povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, 

podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2016 doporučující 



vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti při zápise 

přiloží zákonný zástupce  

4) Odklad povinné školní docházky  

Odložení začátku povinné školní docházky (§ 37 odst. 1 školského zákona): 

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

zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží 

ředitelka školy začátek povinné školní docházky  

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

zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží 

ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost 

doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a 

odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

➢ Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž 

dítě dovrší osmý rok věku. 

➢ V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné zaslat 

žádost o odklad povinné školní docházky 

➢ Diagnostiku dětí provádí a doporučení vydává: 

       a) pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum, 

       b) odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog.  

V případě zvažování odkladu doporučujeme zákonným zástupcům provést diagnostiku svého 

dítěte u výše uvedených zařízení ještě před zasláním žádosti.  

5) Oznámení o přijetí 

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje 

zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí a to: 

➢ na webových stránkách školy, www.zskrasnydvur.cz, 

➢ na vstupních dveřích do budovy školy. 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Registrační číslo dítěte bude 

sděleno zákonnému zástupci telefonicky nebo e-mailem po obdržení žádosti o přijetí nebo odklad 

administrativním pracovníkem školy. 

 

V Krásném Dvoře, dne: 03.03.2022                      Mgr. Ivana Bejčková – ředitelka školy 



                                                               


