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1. KRITÉRIA PŘIJETÍ 

1. Dítě, jehož starší sourozenec základní školu Adventure School – mateřská škola a základní škola 

s.r.o. již navštěvuje a jsou uhrazené veškeré závazky vůči škole ke dni zápisu 

V případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které splňují níže uvedená kritéria: 

2. Dítě, jehož zákonní zástupci souhlasí a podporují filosofii Adventure School – mateřská škola a 

základní škola s.r.o. 

Kritéria jsou číslována dle prioritní váhy (tzn. 1. bod má největší prioritní váhu při rozhodování). 

Do první třídy bude přijato maximálně 16 dětí podle priorit uvedených kritérií.  

2. PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a  Novely Školského zákona číslo 49/2009Sb 

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 po-

radenského zařízení. 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského pora-

denského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

3. VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ 

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňu-

jících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde 

mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizova-

tele a zástupce pedagogů. Losovat se budou variabilní symboly, které byly přiděleny dětem při zápisu. O 

průběhu losování bude vystaven písemný záznam. 

4. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

• Zveřejnění přijatých dětí pod přiděleným variabilním číslem bude vyvěšeno na webových stránkách 

školy a u hlavního vchodu školy – úřední deska. 

• Rozhodnutí vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od zahájení správního řízení. 

• Rozhodnutí se vydává v 1 originále, který se zakládá do školního spisu dítěte a 1 kopii určené zákon-

ným zástupců, která se předává oproti podpisu zákonného zástupce. 

• Zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě do 15 dnů. Tato lhůta 

započne následující den po doručení rozhodnutí. 
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• Přijatí dítě oznámí ředitel školy spádové škole, a to do konce května příslušného kalendářního roku, ve 

kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

5. ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

• Ředitel školy vydá rozhodnutí o nepřijetí bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od zahájení správního 

řízení. 

• Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou. 

• Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě do 15 dnů, která 

běží od následujícího dne po doručení. 

 

V Hlubočince dne 31.1.2022      ………………………………. 

Ing. Alžběta Achacová  

           ředitel školy 

 


