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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ   

do 1. ročníku základní školy   

Č.j.:              6/2019/SŘ 

Vypracovala:   Bc. Stanislava Horová, ředitelka školy  

Schválila:   Bc. Stanislava Horová, ředitelka školy  

Směrnice nabývá platnosti ode dne:  3.9.2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:  4.9.2018 na dobu neurčitou  

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.  

  

  

1. Obecná ustanovení  

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán 

školy tuto směrnici jako součást Organizačního řádu školy.  

  

2. Kritéria  

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic č.p. 76, 

277 44, p. Vojkovice, příspěvková organizace zřizovaná obcí Hostín u Vojkovic, v souladu s 

ustanovením platného Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, stanovuje pravidla pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy, 

podle kterých budou přednostně přijaty:   

  

1. Děti ze spádové oblasti školy – Dřínov, Hostín u Vojkovic  

2. Děti po odkladu povinné školní docházky s bydlištěm ve spádové oblasti školy.  

3. Ostatní zájemci dle data podání předběžné žádosti do naplnění kapacity ročníku.  

  

  

3. Závěrečná ustanovení  

1. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.   

2. Směrnici zveřejňuje ředitelka školy následujícím způsobem: vyvěšením na nástěnce         

u hlavního vchodu před zápisem do ZŠ a na webových stránkách školy.  
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V Hostíni u Vojkovic dne 3.9.2018.  

  

                                             

                

  

  

                                                                              

Bc. Stanislava Horová 

     ředitelka školy  pověřená vedením   
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Č.j. 5/2019/h 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ  

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole  
  

Dodatek č. 1  
  
  
* Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34a 

odst.1 školského zákona přijato dítě, které se musí povinně vzdělávat.  

  

  

Vyhodnocení pořadí uchazečů bude probíhat následujícím způsobem:  

  

1) dle uvedené tab. kritérií bude nejprve vyhodnoceno pořadí uchazečů ze 

spádových oblastí 2) dle uvedené tab. kritérií bude následně vyhodnoceno pořadí 

uchazečů z nespádových oblastí 3) vzniklé seznamy uchazečů budou seřazeny v 

následující posloupnosti:  

a) seznam uchazečů ze spádové oblasti  

b) seznam uchazečů z nespádových oblastí   

  

Ředitelství školy bude přijímat děti k předškolnímu vzdělávání do výše kapacity s 

ohledem na legislativní požadavky (případné zákonné snížení počtu žáků ve třídě 

Vyhl. č. 14/2005Sb.,           o předškolním vzdělávání v platném znění). Zároveň bude 

vytvořena rezerva jednoho místa pro případné umístění dítěte s povinnou předškolní 

docházkou. (př. přistěhování nebo jiné závažné důvody).  

  

  

V Hostíni u Vojkovic dne 31.8.2018 

  

                                                           

                                                                             

Bc. Stanislava Horová 

     ředitelka školy        
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