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Podmínky přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do Základní školy 

Soběslav, Komenského 20 
 

 

Ředitel Základní školy Soběslav, Komenského 20 stanovil níže uvedené podmínky, podle kterých 

bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku nadepsané základní školy k plnění 

povinné školní docházky. 

Plnění povinné školní docházky je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném 

znění. 

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle 

ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. 

 

 

Podmínky přijetí 
 

1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském 

obvodu Základní školy Soběslav, Komenského 20, jejichž sourozenec je již žákem 

Základní školy Soběslav, Komenského 20 

2. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu 

Základní školy Soběslav, Komenského 20, kterým byl udělen odklad povinné školní 

docházky na Základní škole Soběslav, Komenského 20 

3. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu 

Základní školy Soběslav, Komenského 20, 

4. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní 

školy Soběslav, Komenského 20, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy 

Soběslav, Komenského 20 

5. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní 

školy Soběslav, Komenského 20 

Stanovení pořadí 

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. 

k bodu 5. 

 

Poznámky 

V případě, že dvě nebo více dětí bude splňovat stejnou podmínku přijetí a zároveň nebude 

v možnostech školy z důvodu překročení její kapacity tyto děti přijmout, bude provedeno 

losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování 

provede ředitel školy za přítomnosti člena pedagogického sboru školy a zástupce školské rady 

zvolené za zákonné zástupce. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena při 

zápisu do ZŠ. 

 

V Soběslavi dne 28. 2. 2022                    Mgr. Jan Holas v. r.,  

ředitel školy 


