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Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu pro podání 

žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání – místo zápisu do 1. třídy a zveřejní je způsobem 

v místě obvyklým (plakáty, místní časopis Občasník, webové stránky školy). 

 

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. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon). 

 

Kritéria pro přijímání k základnímu vzdělávání 

 
1. K základnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt, nebo 

místo bydliště ve školském spádovém obvodu Základní školy a Mateřské školy 

Strupčice, okres Chomutov. 

2. Při nenaplnění kapacity základní školy dětmi dle bodu 1 těchto kritérií mohou být 

přijímány děti, které nemají trvalý pobyt nebo místo bydliště ve spádovém obvodu 

Základní školy a Mateřské školy Strupčice, okres Chomutov v následujícím pořadí: 

a) dítě má sourozence v Základní škole a Mateřské škole Strupčice, okres Chomutov 

b) rozhoduje vzdálenost trvalého pobytu nebo místa bydliště od školy, přičemž 

přednost má dítě, které má bližší místo trvalého pobytu nebo bydliště. 

 

    Pokud není možné rozhodnout mezi uchazeči na základě těchto kritérií (resp. počet 

uchazečů naplňujících jedno z kritérií je vyšší než počet přijímaných žáků), rozhoduje se 

formou objektivního a transparentního losování. 
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