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Směrnice k zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 

Č. j. ZŠaMŠ/2/2022 

Přijímání žáků k plnění povinné školní docházky a odklad povinné školní docházky se řídí  

§ 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění. Zápis k povinné školní 

docházce se řídí § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění. Průběh přijímání žáků probíhá 

ve správním řízení  

a řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.  

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Huzová, okres Olomouc, příspěvkové organizace, 

stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování, na základě 

ustanovení §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole.  

 

I. Vyhlášení zápisu 

 

Ředitelka školy stanovuje termín zápisu na úterý 5. 4. 2022 v čase 14.00 – 16.00 hod. 

 

II. Povinná školní docházka  

 

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

dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.  

 

III. Přihlášení dítěte 
 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. V den zápisu 

odevzdá písemnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. V den zápisu také odevzdá 

zápisový list o dítěti, ve kterém je nutné vyplnit informace o budoucím žákovi. Při podání 

žádosti je zákonný zástupce povinen předložit průkaz totožnosti (odst. 5 §36 správního řádu)  

a rodný list dítěte.  

 

IV. Odklad povinné školní docházky  

 

Žádost o odklad povinné školní docházky může podat zákonný zástupce dítěte v případě,  

že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost zákonný zástupce podá písemně  

v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Žádost musí být doložena doporučujícím 

posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či dětského 

psychologa. O povolení odkladu rozhoduje ředitel školy ve správním řízení podle správního 

řádu. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školní docházky, v 

němž dítě dovrší osmý rok věku (odst.  1 § 37 školského zákona).   
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V. Vzory žádostí 

 

Vzory žádostí si mohou žadatelé (jejich zákonní zástupci) stáhnout z internetových stránek 

školy www.zshuzova.cz (dále jen webové stránky školy) v sekci dokumenty školy, nebo o ně 

mohou požádat ve škole. 

 

VI. Formální a motivační část zápisu 

 

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je- li při zápisu přítomno  

i zapisované dítě a souhlasí- li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně 

dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí 

zápisu. 

 

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění 

povinné školní docházky. Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá 

nejvýše 20 minut. Škola může připravit i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením 

školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou – jejich trvání může být 

nejvýše  

60 minut. 

 

VII. Průběh správního řízení 

 

Ředitel školy rozhoduje podle §165 školského zákona ve správním řízení o přijetí  

k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona, za podmínek stanovených v § 36 

téhož zákona. Ředitel školy nejpozději 30 dnů od termínu zápisu vyvěsí na veřejném místě 

(budova školy, webové stránky školy) seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem  

s výsledkem výběrového řízení u každého uchazeče. Seznam bude uveřejněn minimálně  

po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem 

o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.  

 

VIII. Kritéria pro přijetí 

 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 60  

K základnímu vzdělávání budou přijímány děti v následujícím pořadí:  

1) Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci.  

2) Děti ostatní, z nespádové oblasti.  

 

 

V Huzové dne 11. 3. 2022              Mgr. et Mgr. Dagmar Bojanovská Havelková  

                                                      ředitelka školy 
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Tato směrnice nabývá účinnosti dne 11. 3. 2022  

 

 

Dodatek č. 1  

Směrnice k zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 

 

Zvláštní zápis konaný v době od 1. června do 15. července 2022  

 

Ředitelka školy je povinna rozhodnout o přijetí cizince ke vzdělávání, není – li překročen 

nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení.  

Pro přijímání ukrajinských dětí do základní školy se použijí výše zmíněná kritéria pro 

přijímání dětí do základní školy obdobně.  

Pro identifikaci spádové školy se dokládá místo (faktického) pobytu dítěte – stačí prohlášení 

vlastníka, že daná osoba je ubytovaná na daném místě.  

 

Dle Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.): 

§ 2 odst. 5 Ředitel mateřské nebo základní školy, která má stanoven spádový obvod podle  

§ 178 odst. 2 nebo § 179 odst. 3 školského zákona, stanoví místo a dobu dalšího zápisu  

k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době  

od 1. června 2022 do 15. července 2022. Na zápis podle věty první se vztahují pravidla pro 

zápis podle školského zákona, s výjimkou termínu konání podle § 34 odst. 2 a § 36 odst. 4 

školského zákona.  

§ 2 odst. 6 K zápisu podle odstavce 5 může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat 

přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2 nebo § 36 odst. 4 školského 

zákona. 

 

Datum dalšího zápisu se stanovuje na pondělí 27. 6. 2022 v čase 12.00 – 14.00 hod. 

 

 

V Huzové dne 23. 3. 2022 

             

 Mgr. et Mgr. Dagmar Bojanovská Havelková  

                                  ředitelka školy 

 


