
Kritéria přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24 

a odklad povinné školní docházky  

 
Jaká jsou kritéria k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání? 

Na základě školského zákona přijme ředitelka školy k základnímu vzdělávání přednostně ty 

žáky, pro které se školní docházka stává povinnou, a kteří mají trvalé bydliště ve školském 

obvodu školy, tedy na území obce Vranovice. Žáky s trvalým bydlištěm mimo školský obvod 

školy je možné na případná volná místa přijmout pouze do výše stanovené kapacity. V případě 

těchto nespádových žáků budou přednostně přijímáni ti žáci, kteří absolvovali na Základní 

škole a Mateřské škole Vranovice své předškolní vzdělávání, nebo jejichž sourozenec již je 

žákem Základní školy a Mateřské školy Vranovice.  

Pro školní rok 2023/2024 škola plánuje otevřít maximálně 2 třídy 1. ročníku, každou 

maximálně o 24 žácích. Celkem tedy bude k základnímu vzdělávání přijato maximálně 48 

dětí.  

 
Co je potřeba udělat, pokud zákonný zástupce zvažuje pro své dítě odklad povinné školní 

docházky? 

I v případě, že zákonný zástupce zvažuje odklad povinné školní docházky, platí povinnost 

dostavit se k zápisu. Na formální část zápisu s sebou zákonný zástupce přinese vyplněnou 

Žádost o odklad povinné školní docházky (formulář je opět dostupný na našich webových 

stránkách v menu "Info a dokumenty", odkaz "Formuláře", sloupec „Základní škola“). 

K žádosti je potřeba dále doložit souhlasné doporučení školského poradenského zařízení 

(pedagogicko-psychologické poradny) a souhlasné doporučení odborného lékaře (nejčastěji 

příslušný pediatr) či klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nebude mít jeden, nebo 

oba, z těchto nezbytných podkladů k žádosti o odklad povinné školní docházky v den zápisu, 

bude s ním dohodnut termín, do kterého je škole dodá, do té doby bude řízení přerušeno. 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je možné vystavit až po dodání kompletní 

dokumentace. Účast na motivační části zápisu je v tomto případě na zvážení zákonného 

zástupce. 

Pro dítě, kterému byl udělen odklad povinné školní docházky, platí dle školského zákona 

povinné předškolní vzdělávání. To může dítě dle § 34a školského zákona plnit vzděláváním 

v mateřské škole, vzděláváním v přípravné třídě základní školy, individuálním vzděláváním, 

nebo vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky. 

 

Jakým způsobem budou vyrozuměni zákonní zástupci dětí o jejich přijetí či nepřijetí?   

V průběhu formální části zápisu bude každému dítěti přiděleno jedinečné registrační číslo, se 

kterým bude seznámen výhradně zákonný zástupce daného dítěte. Seznam všech registračních 

čísel přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději do 30-ti dnů od zahájení přijímacího řízení 

(přijetí žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání) na úřední desce školy a školních webových 

stránkách. Písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude jeho 

zákonnému zástupci vystaveno na jeho žádost.  

Zákonný zástupce případného nepřijatého dítěte bude vyrozuměn předáním rozhodnutí 

o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 

 

Na koho se mohu obrátit v případě otázek či potřeby doplňujících informací? 

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na ředitelku školy Mgr. Blanku Sanytrovou 

tel. 730 151 123, e-mail: reditelka@skolavranovice.cz. 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

 

 

         Mgr. Blanka Sanytrová  

                    ředitelka školy 
 


