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Kritéria k přijímání dětí do první třídy k plnění povinné školní docházky 
od školního roku 2020/2021 

 
Článek 1 

Ředitel Základní školy Svobodné a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 (dále jen "škola"), 

stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 

odst. 5 zákona č. 561/2004Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k plnění povinné školní 

docházky v případě, kdy počet žádostí o přijetí k plnění povinné školní docházky v daném rocen 

překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí ve třídě.  

 

Článek 2 

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Celkový počet 

žáků, které můžeme přijmout je 28 žáků.  Jedná se o celkovou kapacitu 1. třídy v souladu s vyhláškou 

č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 

a vzdělávání dětí a mladistvých 

 

Článek 3 

Přednostně bude přijato dítě s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu ZŠ Svobodné dle 

obecně závazné vyhlášky města Písku č. 2/2017 účinné od 1. 1. 2019. Čas ani pořadí příchodu k zápisu 

nemá vliv na rozhodnutí o přijetí. K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2019 udělen odklad 

povinné školní docházky.  

 

Článek 4 

               Pokud dojde k losování, proběhne za účasti předsedy Školské rady ZŠ Svobodné a MŠ Písek, 

ředitele školy ZŠ Svobodné a MŠ Písek a zástupce zřizovatele školy. Losování provádí předseda školské 

rady. 

 

Článek 5 

Znění kritérií: 

 

1) Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ Svobodné (celé území města Písku nebo v 

obcích, které uzavřely s městem Písek dohodu o společném spádovém obvodu), u cizinců s 

hlášeným místem pobytu.   

V případě, kdy počet uchazečů překročí kapacitu 1. třídy, rozhoduje se o pořadí podle následujících 

kategorií: 

a) dítě má jednoho nebo více sourozenců, kteří plní ve školním roce 2019/2020 povinnou školní 

docházku na Základní škole Svobodné a MŠ Písek nebo ji plnili v předchozích školních rocích. 

Jestliže počet takových uchazečů překročí kapacitu 1. třídy, rozhoduje los provedený základní 

školou. 

b) jeden nebo oba zákonní zástupci dítěte se účastnili akce „Dopolední škola pro rodiče“. Jestliže 

počet takových uchazečů překročí kapacitu 1. třídy, rozhoduje los provedený základní školou. 

c) dítě se účastnilo předškolního vzdělávání v MŠ Sluníčko. Jestliže počet takových uchazečů 

překročí kapacitu 1. třídy, rozhoduje los provedený základní školou. 

d) dítě mělo odklad školní docházky a účastnilo se zápisu do ZŠ Svobodné ve školním roce 

2018/2019. Jestliže počet takových uchazečů překročí kapacitu 1. třídy, rozhoduje los 

provedený základní školou. 

e) zákonný zástupce dítěte je zaměstnancem ZŠ Svobodné a MŠ Písek. Jestliže počet takových 

uchazečů překročí kapacitu 1. třídy, rozhoduje los provedený základní školou. 



V případě, že dítě splňuje více kategorií, platí, že: 

1) přednost mají děti splňující kategorii a) s tím, že jestliže počet takových uchazečů překročí 

kapacitu 1. třídy, rozhoduje los provedený základní školou. 

2) jestliže není naplněna kapacita 1. třídy dle bodu 1) platí pro kategorie b) až e), že přednost 

má dítě, které splňuje více těchto kategorií. Jestliže počet takových uchazečů překročí 

kapacitu 1. třídy, rozhoduje los provedený základní školou. 

3) jestliže není naplněna kapacita 1. třídy podle bodů 1) a 2), stanoví se přednost dítěte podle 

kategorií v pořadí od b) až do e). Jestliže počet takových uchazečů překročí kapacitu 1. 

třídy, rozhoduje los provedený základní školou a to v kategorii, kde počet uchazečů 

překročil kapacitu 1. třídy.  

4) Jestliže není naplněna kapacita 1. třídy podle bodů 1) až 3) platí, že o doplnění kapacity 1. 

třídy rozhoduje los provedený základní školou z uchazečů ze spádového obvodu ZŠ 

Svobodná nesplňujících žádnou kategorii podmínek specifikovaných pod písm. a) až e). 

 

2) Dítě má trvalý pobyt mimo spádový obvod ZŠ Svobodné a MŠ Písek, tedy mimo město Písek. 

V případě, kdy není naplněna kapacita 1. třídy dle prvního kritéria, rozhoduje se o pořadí z 

uchazečů s trvalým pobytem mimo spádový obvod ZŠ Svobodná dle následujících kategorií: 

a) dítě má jednoho nebo více sourozenců, kteří plní ve školním roce 2019/2020 povinnou školní 

docházku na Základní škole Svobodné a MŠ Písek nebo ji plnili v předchozích školních 

rocích. Jestliže počet takových uchazečů překročí kapacitu 1. třídy, rozhoduje los provedený 

základní školou. 

b) jeden nebo oba zákonní zástupci dítěte se účastnili  akce „Dopolední škola pro rodiče“.  

Jestliže počet takových uchazečů překročí  kapacitu 1. třídy, rozhoduje los provedený základní 

školou. 

c) dítě se účastnilo předškolního vzdělávání v MŠ Sluníčko. Jestliže počet takových uchazečů 

překročí kapacitu 1. třídy, rozhoduje los provedený základní školou. 

d) dítě mělo odklad školní docházky a účastnilo se zápisu do ZŠ Svobodné ve školním roce 

2018/2019. Jestliže počet takových uchazečů překročí kapacitu 1. třídy, rozhoduje los 

provedený základní školou. 

e) zákonný zástupce dítěte je zaměstnancem ZŠ Svobodné a MŠ Písek. Jestliže počet takových 

uchazečů překročí kapacitu 1. třídy, rozhoduje los provedený základní školou. 

V případě, že dítě splňuje více kategorií, platí, že: 

1) přednost mají děti splňující kategorii a) s tím, že jestliže počet takových uchazečů překročí 

kapacitu 1. třídy, rozhoduje los provedený základní školou. 

2) jestliže není naplněna kapacita 1. třídy dle bodu 1) platí pro kategorie b) až e), že přednost 

má dítě, které splňuje více těchto kategorií. Jestliže počet takových uchazečů překročí 

kapacitu 1. třídy, rozhoduje los provedený základní školou. 

3) jestliže není naplněna kapacita 1. třídy podle bodů 1) a 2), stanoví se přednost dítěte podle 

kategorií v pořadí od b) až do e). Jestliže počet takových uchazečů překročí kapacitu 1. 

třídy, rozhoduje los provedený základní školou a to v kategorii, kde počet uchazečů 

překročil kapacitu 1. třídy. 

4) Jestliže není naplněna kapacita 1. třídy podle bodů 1) až 3) platí, že o doplnění kapacity 1. 

třídy rozhoduje los provedený základní školou z uchazečů z mimo spádového obvodu ZŠ 

Svobodná nesplňujících žádnou kategorii podmínek specifikovaných pod písm. a) až e). 

 

Článek 6 

Tato kritéria k přijímání dětí k základnímu vzdělávání v základní škole vstupují v platnost 24. 3. 2020.  

 

 

V Písku 23. 3. 2020                                               

 

 

                                                                                                                          Mgr. Miloslav Machač 

                                                                                                                                  ředitel školy 
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