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Ředitel školy vydává tato
„kritéria pro přijetí dětí u zápisu do 1. ročníku v roce 2023“

tzv. Spádová oblast
Hlavním kritériem přijetí/přestupu je tzv. spádovost. Spádovou oblastí se pro zápis do 1. ročníku rozumí 
katastrální území obce Hradištko vč. místních částí (viz zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 13. března 
2017). 

Ve výsledku tedy: 
trv. bydliště dítěte v obci Hradištko pro 1. - 9. ročník.

Kritéria a zápis do 1. ročníku
Zápis k přijetí do 1. ročníku základní školy s nástupem od 1. 9. 2023
se uskuteční ve škole ve dnech  oznámených na webových stránkách školy a úřední desce školy (nástěnce).

Bude-li k přijetí do 1. ročníku nutno rozhodovat o přijetí počtu žáků a u zápisu bude 
a) 30 či méně než 30 dětí ze spádové oblasti

nebo
b) se dostaví k zápisu více než 54 dětí k přijetí v příštím školním roce a z toho více než 30 spádových 

k přijetí

budou uplatněna následující kritéria: 
• Dítě ze spádové oblasti: 110 bodů
• Dítě z nespádové oblasti: 60 bodů
• Sourozenci ve škole: 20 bodů

V případě otevření 1 třídy budou přijaty spádové děti a nespádové děti budou v takovém případě přijímány 
pouze do maximálního výsledného počtu žáků ve třídě maximálně ve výši 27 žáků. 
V případě otevření 2 tříd bude přijato maximálně 54 dětí (27 žáků v jedné třídě). 
Spádové děti mohou být přijímány i nad rámec tohoto počtu.  

Počet nespádových žáků možných k přijetí je jednak dán výše uvedeným kritériem, příp. celkovou volnou 
kapacitou školy po přijetí žáků do 1. ročníku (zápisy) a do přípravné třídy. 
V tomto případě mají nespádoví žáci příjímaní do 1. ročníku a do přípravné třídy přednost před přestupy 
nespádových žáků a jsou v tomto ohledu lépe hodnoceni.

Bude-li na posledním postupovém místě více uchazečů se shodným bodovým ziskem, bude o přijetí 
rozhodovat los.
Los bude oznámen prostřednictvím webových stránek školy a zasláním na kontaktní e-mail uvedený 
v žádosti o přijetí.



Organizace zápisu, podávání žádostí o přijetí a odklad

Podat lze žádost o přijetí do 1. ročníku a žádost o odklad ve dnech 19. - 30. dubna 2023. 

Podání žádosti je možné prostřednictvím: 
• osobního podání ve škole ve  dnech stanovených pro zápis, 
• osobního podání v ostatních dnech po předchozí dohodě
• prostřednictvím datové schránky
• e-mailem s elektronickým podpisem a za předpokladu dodání originálů či ověřených kopií  do 

5 dnů po odeslání 

Při podání jinou než osobní formou doloží zákonný zástupce pravost a originály rozhodných dokumentů 
(rodné listy, doporučení).  Při osobním podání mohou provést kontrolu pověření pracovníci školy.

Zápis ve škole, kterého se účastní rodiče spolu se svými dětmi, je doprovázen zvláštním programem. 

Při této příležitosti půjde podat a vyřídit žádosti příp. provést kontrolu údajů v již podaných žádostech. 

Zápis do 1. třídy je vyhlášen na období 
19. dubna - 30. dubna 2023 

Vhodný termín pro osobní podání žádostí ve škole je během zápisové akce

středa – čtvrtek
19. - 20. dubna 2022
 14.00 - 18.00 hodin.

Formulář žádosti obdržíte ve škole. 
Pro zájemce je v termínu zápisu ke stažení na webových stránkách školy.

Žádosti  se podávají nejlépe osobně ve škole po předchozí dohodě.

S sebou přineste: SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ, RODNÝ LIST DÍTĚTE, příp. doporučení z PPP.

Vše ostatní (formulář žádosti a propisku) obdržíte ve škole, kde Vám s vyplněním pomůžeme.
Při podání elektronickou formou je nutné zaslat také  úředně ověřený doklad,  ze kterého je patrné, 
že rodič je zákonným zástupcem dítěte, za kterého jedná.  Ze elektronické podání se považuje podání
prostřednictvím datových schránek – IDDS: 4ubmmpf, příp. na e-mail: skola@zshradistko.cz 

s následným dodáním potřebných dokladů v listinné originální podobě.

V Hradištku dne 20. března 2023
Mgr. Ondřej Hynek, DiS.

ředitel školy
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