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Zástupce statutárního orgánu základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a 

mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace, v souladu s § 46 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 

tímto stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k povinné 

školní docházce v základní škole.  

Do školního roku bude vzhledem k prostorovým kapacitám učeben školy přijato nejvýše 20 dětí. Kapacita 

školy dle školského rejstříku je 160 žáků.  
 

I.   Právní rámec 

 § 36 odst. 3 školského zákona: 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. 4 školského zákona: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní 

docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou 

školní docházku. 

 § 37 odst. 1 školského zákona: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 

písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, 

odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 

doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, 

v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

 § 37 odst. 2 školského zákona: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného 

zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. 

 § 37 odst. 3 školského zákona: Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví 

nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se 

souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit 

začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. 

 § 37 odst. 4 školského zákona: Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, podle 

odstavce 1 nebo 3 - informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a 

možných způsobech jejího plnění.  

 § 46 odst. 1 školského zákona: Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví 

ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k 

základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36. 
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II.   Kritéria  

Při přijímání dětí do základní školy vychází zástupce statutárního orgánu z následujících kritérií, podle 

kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v základní škole. 

Jednotlivá kritéria jsou seřazena podle důležitosti – č. 1 je nejdůležitější kritérium, směrem dolů se 

důležitost kritérií snižuje:  
 

1. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy:  

Obec Bohdalice – Pavlovice 

a děti s trvalým bydlištěm ve smluvních obcích: 

Obec Kozlany, Obec Kučerov, Obec Bohaté Málkovice,  

s odkladem školní docházky.  

2. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy:  

Obec Bohdalice – Pavlovice 

a děti s trvalým bydlištěm ve smluvních obcích: 

Obec Kozlany, Obec Kučerov, Obec Bohaté Málkovice. 

3.  Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy:  

Obec Bohdalice – Pavlovice 

a děti s trvalým bydlištěm ve smluvních obcích: 

Obec Kozlany, Obec Kučerov, Obec Bohaté Málkovice, 

které dosáhnou šesti let věku až v průběhu školního roku 2022/2023.  

 

 

V případě volné kapacity ZŠ mohou být přijaty děti s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu. 

Upřednostněny přitom budou:  

 

4. Děti, které mají v Základní škole Bohdalice staršího sourozence.  

5. Ostatní děti.  

 

V případě, že celkový počet žádostí o zápis převýší kapacitu třídy nebo školy, bude o přijetí nebo nepřijetí 

dle konkrétního kritéria rozhodnuto losem. Losování proběhne ve škole v předem oznámeném termínu a 

zákonní zástupci dětí se jej mohou zúčastnit. Losování proběhne za přítomnosti zástupců školské rady a 

bude z něj pořízen videozáznam. Průběh losování: z připravené krabice bude předseda školské rady nebo jím 

pověřený člen postupně vytahovat obálky, v nichž bude uvedeno registrační číslo žáka a žák bude přijat. 

Takto se bude postupovat až do naplnění kapacity třídy nebo školy.  
 

 

III. Na uvolněná místa během školního roku mohou být děti přijímány podle těchto kritérií. 

  

 

IV.  Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato kritéria zveřejní zástupce statutárního orgánu na přístupném místě – okno šatny ZŠ a na webových 

stránkách školy. 

2. Seznámení s kritérii potvrdí zákonní zástupci podpisem při předávání žádosti v ZŠ. 

 

 
V Bohdalicích dne 22. 3. 2022  

 

 Mgr. Jakub Vaštík 

 zástupce statutárního orgánu 


