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Kritéria pro přijetí žáků do prvního ročníku základního vzdělávání na 

ZŠ Kaplice, Fantova 446 pro školní rok 2021/2022 
 
Dle § 165 odst. 1 písm. a) zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovuji počet 

žáků přijímaných do 1. tříd na 75. 
 
Pro přijetí do první třídy budou zohledněna tato kritéria v následujícím pořadí:  
 

1. Dítě má trvalý pobyt v Kaplici a přilehlých osadách v příslušném školském 

obvodu Základní školy Fantova 446. 4 body 

2. Dítě má trvalý pobyt v Kaplici a přilehlých osadách, které nejsou ve 

školském obvodu Základní školy Fantova 446, ale jeho sourozenec je již 

žákem Základní školy Fantova 446. 3 body 

3. Dítě má trvalý pobyt v Kaplici a přilehlých osadách, které nejsou ve 

školském obvodu Základní školy Fantova 446. 2 body 

4. Dítě má trvalý pobyt mimo školský obvod Kaplice a jeho sourozenec je již 

žákem Základní školy Fantova 446. 1 bod 

5. Dítě má trvalý pobyt mimo školský obvod Kaplice. 

U cizince podle (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb.) by se jednalo o hlášené místo 
pobytu na území ČR (§ 93 a násl. zák. č. 326/1999 Sb.), které prokáže příslušným 
platným dokladem. 

V případě, že v jednom z kritérií bude překročen stanovený počet přijímaných 
žáků, bude provedeno losování. Losovat se bude ze všech dětí splňujících dané 
kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. 
Losovat se budou čísla, která byla žákům přidělena u zápisu.  
 
Žáci, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky, se 
nestávají automaticky žáky školy. Jsou povinni znovu se dostavit k zápisu a platí 
pro ně stejná kritéria jako pro ostatní.  
 

ČASOVÉ POŘADÍ U ZÁPISU NENÍ ROZHODUJÍCÍ. 
 
V Kaplici dne 8. 3. 2021         Mgr. Jana Drdáková, ředitelka školy v zastoupení
  

mailto:fantovka@centrum.cz

