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KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 

 

1. Všechny děti ze spádového obvodu Moravské Knínice (tj. děti s místem trvalého pobytu v 

příslušném obvodu spádové školy) mají nárok na přednostní přijetí k základnímu 

vzdělávání před ostatními dětmi z nespádového obvodu.  

 

2. Škola může přijmout děti z nespádového obvodu, pokud nepřesahuje počet žádostí 

možnosti kapacity počtu žáků první třídy nebo dalších tříd v souvislosti s organizací školy 

a školními prostorami. 

 
Pokyny k zápisu: 

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola 

Moravské Knínice, stanoví postup a následující kritéria, podle kterých se bude řídit při 

rozhodování o přijetí dítěte k povinné školní docházce v základní škole, kdy počet žádostí 

o přijetí dítěte k povinné školní docházce ze spádového obvodu, podaných zákonnými 

zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro základní školu. 

Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou, která bude umístěna na 

vchodových dveřích ZŠ a MŠ Moravské Knínice a na internetových stránkách školy.  

Při zápise do základní školy bude každému účastníkovi přiděleno registrační číslo. 

Zde bude mít zákonný zástupce uveden i termín vyhlášení výsledků. 

K zápisu – k plnění povinné školní docházky se dostaví tyto děti: 

 Děti, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let věku. 

 Děti po odkladu školní docházky. 

 Děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 12. 2014, pokud splní zákonem stanovená kritéria 

(„nešestileté děti“). 

 Při zápise doloží zákonný zástupce doklad o trvalém bydlišti dítěte a svůj občanský 

průkaz (doklad totožnosti). 

Dodatek ke kriteriím k 23. 3. 2020: 

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 

opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. 

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  

Zápis k povinné školní docházce proběhne v Moravských Knínicích v termínu dle 

školského zákona, tedy v úterý 28. dubna 2020 v době od 13.00 do 15.30 v budově základní 

školy. Doba od 15.30 - 16.00 bude vyhrazena rodičům, kteří si budou žádat o odklad povinné 

školní docházky. Formuláře rodiče obdrží domů do schránky a od dubna 2020 budou v sekci 

„Ke stažení“ na webových stránkách. 



Prosíme zákonné zástupce o dodržování bezpečného rozestupu a rozplánování času, na zápis 

jednoho dítěte stačí max.10 minut. 

Podání žádosti  

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 

podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu 

anebo v elektronické podobě. V souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) se dostaví 

zákonný zástupce dítěte s vyplněným formulářem: z jedné strany je žádost o zápis do prvního 

ročníku a na druhé straně zápisový lístek. 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:  

1. do datové schránky školy  ks4mfis  (každá škola má svoji datovou schránku),  

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),  

3. poštou,  

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je 

nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu 

osob v prostorách školy.  

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany 

zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.  

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce (najdete na 

formuláři) dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými 

jsou:  

 jméno a příjmení žadatele (dítěte),  

 datum narození,  

 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 

správního řádu),  

 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),  

 podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který 

dítě při podání žádosti zastupuje).  

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou 

je zároveň podstatné zjišťovat:  

 jméno a příjmení tohoto zástupce,  

 místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.  

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své 

oprávnění dítě zastupovat.  

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který 

vede evidenci obyvatel.  



Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního 

roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu 

se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.  

Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi 

zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli 

a prostory školy.  

Moravské Knínice 23. 3. 2020 

 

Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 


