KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
1. Dítě s trvalým bydlištěm v obci, pro kterou je ZŠ Jeseník nad Odrou spádová
(Jeseník, Hůrka, Blahutovice, Hrabětice, Polouvsí)
a) loňské odklady (od nejstaršího k nejmladšímu)
b) děti narozené do 31. 8. 2015 (od nejstaršího po nejmladší)
c) děti narozené do 31. 12. 2015 (s doporučením poradenského zařízení)
2. Ostatní děti (budou přijímány ve stejném pořadí, jak je uvedeno v bodu 1)
Přijaty budou všechny děti až do naplnění maximální kapacity školy, která je 120
žáků. Je možno přijmout až 84 žáků.
Seznam přijatých žáků pod přidělenými registračními čísly bude zveřejněn po
zápisu na webových stránkách školy www.zsamsjeseniknadodrou.cz
(Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 183, odst. 2 )
VĚK DÍTĚTE
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. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon).
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v
němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona).
PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1.
dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí
se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého
pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou
než spádovou školu.
ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
• 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.
• 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.

