Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, příspěvková organizace
Směrnice - Přijímání žáků k základnímu vzdělávání (zápis do 1. tříd)

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav
příspěvková organizace
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Číslo jednací:
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Vypracoval/a:
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Schválil/a:
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Pedagogická rada projednala dne:
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Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
08. 03. 2022
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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je
součástí organizačního řádu školy.
Článek 1
Přijímání žáků k základnímu vzdělávání a odklad povinné školní docházky se zahajuje správním řízením
(Správní řád č. 500/2004 Sb., v platném znění).
Ředitelka školy nebo jí pověřená osoba zveřejní datum, čas a místo konání na webových stránkách
školy, nejméně 14 dní před konáním zápisu. Zápis se koná v době od 1. dubna do 30. dubna
kalendářního roku.
Článek 2
V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka
vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na
území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné
cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší
než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany
Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné
školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku.
Povinná školní docházka je stanovena § 36 školského zákona a 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 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 k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.
Článek 3
Ve dnech od 21. 3. do 4. 4. 2022 bude zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém, v němž
zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Zároveň si rezervuje konkrétní čas
zápisu, který se uskuteční v budově školy dne 6. 4. 2022.
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Pokud se nebude moci zákonný zástupce dostavit 6. 4. 2022, můžete tak učinit v náhradním termínu
dne 20. 4. 2022 od 14.00 do 16.00 (pro tento termín nebude již rezervační systém).
Článek 4
Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu
povinné školní docházky.
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
písemně zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý
rok věku.
Potřebné formuláře
➢ Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce bude ke stažení při realizaci elektronické
registrace k zápisu.
➢ Žádost o odklad povinné školní docházky bude ke stažení při realizaci elektronické registrace
k zápisu.
K žádosti o odklad musí být doloženo:
➢ doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
➢ odborného lékaře nebo klinického psychologa
Žák, kterému byla odložena povinná školní docházka, se v následujícím školním roce musí dostavit
opět k zápisu.
Článek 5
Ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zápisu vyvěsí na veřejném místě (web školy, budova školy)
seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení.
Zveřejněním seznamu se dává na vědomí zákonným zástupcům, zda bylo jejich dítě přijato či ne.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. Nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí
poštou.
Článek 6
Ředitelka školy stanovila kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání:
1. děti s místem trvalého pobytu v Mnichově Hradišti v příslušném školském obvodu základní
školy dle OZV č. 19/2022 města Mnichovo Hradiště ze dne 14. 02. 2022,
2. děti s místem trvalého pobytu v Mnichově Hradišti z jiného školského obvodu, jejichž
sourozenec je již žákem této základní školy,
3. děti s místem trvalého pobytu v Mnichově Hradišti z jiného školského obvodu,
4. děti s místem trvalého pobytu v jiných obcích, kteří v MH společně alespoň s jedním rodičem
prokazatelně bydlí (nutno prokázat, např. nájemní smlouvou apod.),
5. děti s místem trvalého pobytu v obcích ORP Mnichovo Hradiště, kdy tyto obce nemají
zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky dle odst. 1 § 178 zákona 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, a jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
6. děti s místem trvalého pobytu v obcích ORP Mnichovo Hradiště, kdy tyto obce nemají
zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky dle odst. 1 § 178 zákona 561/2004
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Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění
7. děti s místem trvalého pobytu v obcích ORP Mnichovo Hradiště, kdy tyto obce mají zajištěné
podmínky pro plnění povinné školní docházky dle odst. 1 § 178 zákona 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění
8. ostatní děti
Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2.
až 8. kritéria.
Žáci jsou při zápise přijímání do počtu 3 paralelních tříd (max. 24 žáků ve třídě) ve školním roce
2022/2023.
Článek 7
Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným
zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.
V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky (kteří dané kritérium
splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování.
K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede zástupce zřizovatele
za přítomnosti ředitelky školy a jednoho z učitelů příslušné školy. Losovat se budou čísla, která byla
přidělena žákům školy při zápisu.
Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení
k dlouhodobému pobytu.
Článek 8
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: Mgr. Eva Hajzlerová, ředitelka školy
2. Ruší se předchozí znění této směrnice č. j. 49/21. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým
a skartačním řádem školy.

V Mnichově Hradišti, dne 08. 03. 2022
Mgr. Eva Hajzlerová
ředitelka školy
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