
SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23 

  

Přijímání k základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy 

Markvartice se řídí §36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“). 

Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 zákona. 

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. aktuálního roku dovrší 6 let věku. Týká se také 

dětí, které měly pro minulý školní rok povolen odklad školní docházky. 

Postup při přijímání dětí do 1. ročníku základní školy: 

1. Škola přijímá do 1. ročníku přednostně uchazeče s trvalým pobytem 

ve spádovém obvodu stanoveném zřizovatelem: obec Markvartice a Veselé. 

2.  Dále škola přijímá do školy uchazeče s trvalým pobytem 

v rozšířeném spádovém obvodu stanoveném zřizovatelem obecně závaznou 

vyhláškou č. 1/2018, tzn. obce Horní Habartice, Dolní Habartice, Huntířov, 

Dobrná, Janská. 

3. Škola v případě volné kapacity přijímá do 1. ročníku i uchazeče z jiných 

spádových obvodů (dle výběru školy rodiči dětí). Do 31. 5. daného roku 

oznámí ředitelka školy přijaté uchazeče z jiných spádových obvodů 

ředitelům spádových škol. 

3. Kladné výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na hlavních dveřích 

školy po dobu 15 dní (každé dítě pod určeným registračním číslem) a na 

webu školy. 

 

Kritéria pro přijímání do 1. ročníku: 

1. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy Markvartice, Veselé. 

2. Dítě má trvalý pobyt v rozšířeném spádovém obvodu dle vyhlášky obce č. 

1/2018 

3. Škola přihlíží k důvodům rodičů dětí z jiných spádových obvodů. (do školy 

chodí starší sourozenec, preference menší školy). 

 

Do prvního ročníku bude ve školním roce 2022/2023 přijato maximálně 20 žáků 

(z kapacitních důvodů učebny). Podle Školského zákona §4 odst.5 se nejvyšší 

počet žáků snižuje o 2 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením 

čtvrtého a pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka s 

přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení.   

  

Průběh zápisu: 

Zápis se bude konat prezenčně, administrativní část elektronicky. Termín zápisu 

i odkaz na elektronickou část bude zveřejněn na webu školy.  

 



 

Postup při přestupu žáků z jiných škol: 

1. Škola přijímá žáky během školního roku podle možností naplněnosti 

jednotlivých tříd v ročnících a nepřihlíží na spádovost obvodu ke škole. 

2. Škola přihlíží k důvodům přechodu žáka z jiné školy. 

3. Podle Školského zákona §4 odst. 5 se nejvyšší počet žáků ve třídě snižuje o 2 

za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého a pátého stupně 

vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným 

opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení.  

  

 

 

V Markvarticích dne  1. 3. 2022 

 

Mgr. Magda Petrášková 

ředitelka ZŠ a MŠ Markvartice 

 


