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2 .  Z Á K L A D N Í  Š K O L A  H O L E Š O V   

S M E T A N O V Y  S A D Y  6 2 5 ,  7 6 9  0 1  H O L E Š O V  

 
Kritéria pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024 

 

Jestliže počet dětí u zápisu nepřesáhne maximální možný počet, který je schopna škola přijmout, 

budou přijaty všechny děti bez uplatňování jakýchkoliv kritérií. 

 

Kritéria vychází z platné legislativy (zákon č. 561/2004 Sb. v aktuálním znění, vyhláška č. 48/2005 

Sb. v aktuálním znění). 

 

1. Trvalý pobyt obvodu (6 bodů) 

Škola přednostně přijímá žáky ze svého spádového obvodu (6 bodů).  Dále uvedená kritéria se 

uplatní: 

a) V případě vyššího počtu přihlášených uchazečů ze spádového obvodu, než umožňuje   

přijmout vyhlášený počet žáků. 

b) U uchazečů s bydlištěm mimo školský (spádový) obvod, jestliže počet uchazečů ze 

spádového obvodu nedosáhne vyhlášeného počtu přijímaných žáků. 

 

2. Po odkladu povinné školní docházky 

Pokud by byl počet dětí s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy i přesto vyšší, než je 

škola schopna přijmout, budou přednostně přijímány děti s odkladem školní docházky z předešlého 

roku. U nespádových dětí nebude brán ohled na toto kritérium. 

 

3. Přítomnost sourozence ve škole (1 bod) 

Pokud by byl i přesto počet dětí vyšší, budou přednostně přijaty děti, které mají ve škole staršího 

sourozence. 

 

4. Losování 

V případě, že bude počet dětí po uplatnění výše zmíněných kritérií přesahovat kapacitní možnosti 

školy, bude přistoupeno k transparentnímu losování za přítomnosti ředitelky školy, zástupkyně 

ředitelky školy a člena školské rady. 

 

Další kritéria pro zařazení žáků do prvních tříd s alternativní výukou dle konceptu Světa 

vzdělání: 

 

Úspěšná účast dítěte na akcích pro předškoláky se zájmem o koncept Světa vzdělání –  3 body. 

Aktivní účast rodičů na schůzce pro rodiče zaměřeném na koncept Světa vzdělání  – 1 bod.  

 

Upozornění: Na zařazení žáka do alternativní třídy dle konceptu Světa vzdělání nemá vliv 

bydliště ve spádovém obvodu školy.  

 

Výsledky zápisu zveřejníme do 5 pracovních dnů od ukončení zápisu na webových stránkách školy 

pod přiděleným číslem jednacím uchazeče. 

 

Termín zápisu do 1. ročníku: 21. dubna 2023 
 

Maximální počet přijatých žáků do prvních tříd: 46 

 

 

V Holešově 27. 2. 2023 

   

    Mgr. Helena Moravčíková 

ředitelka 2. Základní školy Holešov 


