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  Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 

24. dubna 270, 664 43 Želešice 
__________________________________________________________________________________________________ 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

V souladu s § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka Základní školy a 

Mateřské školy Želešice, příspěvkové organizace, že ve školním roce 2022/2023 otevře dvě první třídy pro 

celkem 46 žáků. 

V případě, že počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovený počet 

míst pro první ročník základní školy, bude ředitelka školy postupovat dle těchto kritérií (v daném 

pořadí): 

č. kritérium body 

1. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy a Mateřské školy Želešice, 

příspěvkové organizace, kterým je obec Želešice, kterému byl povolen odklad školní docházky 

pro rok 2021/2022.  
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2. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy a Mateřské školy Želešice, 

příspěvkové organizace, kterým je obec Želešice.  
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3. Nespádové dítě s trvalým pobytem v obci Hajany, které navštěvuje MŠ v Základní škole a 

Mateřské škole Želešice, příspěvkové organizaci.  

4 

4. Nespádové dítě s trvalým pobytem v obci Hajany, které má sourozence v 1. – 8. ročníku 

Základní školy a Mateřské školy Želešice, příspěvkové organizace.  

3 

5. Nespádové dítě s trvalým pobytem v obci Hajany, které nesplňuje kritérium č. 3 nebo 

kritérium č. 4.  

2 

6. Ostatní nespádové děti, které nemají trvalý pobyt v obci Hajany.  1 

Pokud splňuje dítě kritérium č. 3 i 4, body se sčítají. V případě, že nebude v možnostech školy přijmout 

všechny děti, protože by došlo k překročení stanoveného počtu míst pro první třídy, bude provedeno losování. 

K losování dojde mezi všemi dětmi, které získají nejvyšší stejný počet bodů tak, aby došlo k doplnění počtu 

přijatých do kapacity 46 žáků. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat 

se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. 

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení 

k dlouhodobému pobytu. 

V Želešicích 21. 3. 2022        

Mgr. Jana Cacková, ředitelka školy 
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