
ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 
Termín podání přihlášky, zápisního lístku či žádosti o odklad nemá žádný vliv na výsledek správního 
řízení!  
 
Formální část zápisu: 

• Škola ihned zašle na e-mail zákonného zástupce registrační číslo dítěte. 
• Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, od zahájení správního řízení vydá ředitel školy rozhodnutí o 

přijetí a nepřijetí dítěte. 
• Škola uveřejní na webových stránkách seznam registračních čísel přijatých dětí. 
• Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, 

které běží od následujícího dne po doručení. 
• Pokud je přijato dítě z jiné než spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost řediteli 

spádové školy do konce května 2021. 
 

Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd ročníku pro školní rok 2021/2022 
V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, stanovila 
ředitelka školy pro následující školní rok 2021/2022 cílovou kapacitu prvního ročníku takto: 

• max. počet v jedné třídě: 25 žáků (v případě zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
může být kapacita ještě snížena) 

• max. počet otevíraných tříd: 2 (až 3) 

V případě, že počet přijatých žádostí (přihlášek), podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovený 
počet místa pro 1. ročník základní školy, bude ředitelka školy postupovat dle následujících kritérií 
(postupně v daném pořadí): 

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání 
• spádovost 
• děti s odkladem povinné školní docházky 
• děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 9. ročníku 
• při převisu uchazečů – losování 

 
Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2021 

• může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 a zároveň: 
• musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2021 doporučení z PPP 
• musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2021 doporučení z PPP a od 

odborného lékaře 
 

Když přemýšlíte o odkladu povinné školní docházky 
• § 37 z. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 
• rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit nebo zapsat dítě v 

řádném termínu zápisu (opět podle epidemiologické situace) 
• rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky nebo si jej stáhne z 

internetu (dokument doložíme ihned, jakmile bude k dispozici), vyplněný dodá zpět vedení ZŠ 



Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace nejpozději do 30. 4. 2021 spolu s 
doporučením PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa 

• rodiče dětí, kterým byl odklad povolen v loňském roce, se musí znovu zúčastnit zápisu 
 
Se svými dotazy se na nás obracejte na Stankova@zsedvardabenese.cz nebo volejte na telefonní 
číslo: 607 856 367 (Mgr. Pavla Staňková – vedoucí metodického sdružení 1.stupně). 

Mgr. Simona Horáková, ředitelka školy 

 


