
Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd  

ZŠ Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace 

Ředitel Základní školy Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace stanovil níže uvedené 

podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků nadepsané 

základní školy k plnění povinné školní docházky. 

Škola přijímá žáky v souladu s § 36, § 37 a § 38 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 

Postup při přijetí: 

Škola zřizuje pro školní rok 2018/ 2019 dvě první třídy s maximální kapacitou 56 žáků. 

V případě, že počet žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovený počet míst 

pro první ročník základní školy (56 žáků), bude ředitel postupovat podle následujících kritérií: 

Kritéria přijetí: 

1) přednostně jsou přijímáni děti s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti školy, kterou stanovilo 

Město Jilemnice obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017 o školských obvodech základních škol. 

Společný školský obvod pro obě jilemnické školy tvoří celé území města Jilemnice. 

2) všechny děti z nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec je žákem této školy, 

3) všechny ostatní zájemce, kteří se dostaví k zápisu. 

Žáci budou přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií (nejdříve se přijímají žáci dle kritéria 1, 

poté dle kritéria 2 atd.). V případě, že ředitel školy nebude moci v jednom z kritérií (vyjma kritéria č. 

1) přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, rozhodne o doplnění stanoveného počtu žáků 

1. ročníku los. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří splňují konkrétní dané kritérium. 

Losování bude veřejné. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do 

ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele a člena školské rady. 

O výsledku losování bude proveden zápis. 

Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným číslem 

jednacím s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen na webových stránkách 

školy a na nástěnce u vstupních dveří budovy školy.  

Odklad povinné školní docházky: 

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, budete potřebovat: 

1. Písemnou žádost zákonného zástupce (formulář bude k dispozici u zápisu). 

2. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa. Žádost se v souladu s novou legislativou podává v průběhu zápisu. 

 



Průběh zápisu: 

Zápis se skládá ze dvou částí 

 formální části zápisu - zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní 

docházky – formulář pro žádost zákonného zástupce o přijetí do základní školy je ke stažení 

na webových stránkách školy. Formulář pro přijetí je pro obě základní školy stejný. Zákonný 

zástupce po vyplnění povinných údajů má možnost stanovit výběr základní školy, případně 

zapsat další informace důležité pro přijetí. 

 motivační části zápisu - formou rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným 

dítětem v délce max. 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní 

docházku, na orientační posouzení jeho školní připravenosti. Ověřování připravenosti dítěte 

na povinnou školní docházku probíhá příjemnou a hravou formou. 

 

Ministerstvo školství zpracovalo metodický materiál pro rodiče, který popisuje základní požadavky 

pro děti předškolního věku a nabízí rodičům těchto dětí základní informace o tom, co by mělo jejich 

dítě zvládnout před vstupem do základní školy.  

Materiál: Desatero pro rodiče – ke stažení na webových stránkách školy. 

 

 

V Jilemnici dne 3. 4. 2018  PaedDr. Václav Korbelář 

ředitel školy 

 

 

 

 

http://www.zsebenese.cz/wp-content/uploads/2017/02/desatero-pro-rodice.pdf

