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Kritéria Základní školy a Mateřské školy Volduchy k přijímání dětí 

k základnímu vzdělávání, do prvního ročníku ZŠ 

 Ředitelka ZŠ a MŠ Volduchy stanoví následující kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku 

základní školy k plnění povinnosti školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, 

podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v prvních 

třídách školy. 

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní 

školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona vždy pro daný rok přijímacího řízení. 

 Do prvních tříd  se přednostně přijímají děti podle kritérií: 

1. děti s místem trvalého pobytu ve Volduchách a v Oseku /v příslušném školském 

obvodu základní školy, 

2. děti dlouhodobě žijící na území obce Volduchy nebo Osek / školský obvod/, 

jejichž zákonný zástupce tuto skutečnost doloží, / např. formou smlouvy o 

pronájmu ředitelce školy 

3. a/ děti s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod Osek -Volduchy, jejichž    

sourozenec je již žákem této základní školy 

b/ děti s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod Osek –Volduchy se 

speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrnými opatřeními stanovenými již 

v MŠ Volduchy a zajišťující snazší přestup dítěte k dalšímu stupni vzdělávání 

v ZŠ Volduchy, žádá-li o to jeho zákonný zástupce 

c/   děti s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod Osek – Volduchy, které 

navštěvovaly MŠ Volduchy a jedná se o děti se složitou rodinou a sociální situací, 

/ děti pěstounů, samoživitelů, těžce nemocných zákonných zástupců, atd., pro 

jejichž děti z hlediska dosažitelnosti vzdělávání je příhodnější navštěvovat zdejší 

školu, požadavek musí být řádně doložen 

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. 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 ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující 

dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení 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.  

Ve Volduchách dne 20. 04. 2017                                               Mgr. Václava Aubrechtová, ŘŠ 

 


