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Příloha č. 1

Kritéria pro přijímání žáků k plnění povinnosti školní
docházky
Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, a podle dalších platných
právních předpisů.
Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu v zákonné lhůtě. Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům,
a to včetně způsobu jejich opatření, popř. navrhnout jejich doplnění.
Plnění povinnosti školní docházky
1. Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák
dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").
2. Povinná školní docházka se 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.
3. Povinná školní docházka 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.
Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době
zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do
zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kritéria:
1. Pro školní rok 2021/2022 základní škola přijímá děti do I. třídy s celkovou kapacitou
do 30 žáků.
2. Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obci Velké Albrechtice.
Ostatní žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity třídy.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem, tímto se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. V případě rozhodnutí
o nepřijetí, doručí základní škola zákonnému zástupci dítěte přednostně do vlastních rukou.
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