
 
 

   Kritéria pro přijetí do ZŠ pro nástupní školní rok 2021/2022 
 

A. V souladu s § 34, odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria 

pro přijetí dětí   k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka základní školy 

v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, 

překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro základní školu. (Současná maximální kapacita ZŠ je 

50 dětí.) 

B. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se 

řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky do základní školy. 
 
 

 Kritérium Počet bodů 
 

1. 
Dosažení 6-let věku dítěte v období od 1.9. do 31.8. 
následujícího školního roku a děti s odkladem povinné školní 
docházky 

 
20 

2. Trvalé bydliště, případně místo dlouhodobého pobytu v obci 
Věrovany, Rakodavy a Nenakonice 10 

3. Sourozenec již plní ve školním roce 2021/2022 povinnou školní 
docházku na Základní škole Věrovany.   10 

 

1. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude rozhodnuto prostřednictvím losování. 
 

2. Žádosti o přijetí dítěte do ZŠ si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout na pracovišti ZŠ v dostatečném 

předstihu nebo stáhnout na webových stránkách www.zsverovany.cz 

Vyplněné žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení podepsané všemi zákonnými zástupci dítěte 

budou přijímány v uvedeném a předem známém termínu v ZŠ Věrovany , Věrovany 102, 783 75. 

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do ZŠ s sebou přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz. 

Pokud rodiče budou žádat odklad povinné školní docházky, jsou na základě ustanovení příslušných 

právních předpisů povinni dodat vyjádření odborného lékaře a školského poradenského zařízení. 

Rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního 

Seznam přijatých žáků pod přiděleným registračním číslem je na nástěnce v Základní škole a na 

webových stránkách školy v oddílu Zápis do1.třídy a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum 

zveřejnění. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno zákonným zástupcům osobně. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno 

doporučeným dopisem v příslušných termínech. 
Ve Věrovanech  dne 2. 3. 2021                                       Mgr. Jana Pospíšilová – ředitelka ZŠ Věrovany 
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