
Přijímání dětí k základnímu vzdělávání 

 

Do základní školy jsou dle povinnosti ze zákona přijímány děti, které k 1. 09. 2022 dovršily 6 

let věku. 
Dřívější nástup povinné školní docházky je možný na základě písemné žádosti zákonných 

zástupců doplněné doporučením školského poradenského zařízení a dětského lékaře. 

Přijímání dětí do školy se provádí formou zápisu. 

Termíny zápisu pro školní rok 2022/2023 jsou:  

 8. dubna 2022 od 16,00 – 18,00 hod.  

 9. dubna od 10,00 – 12,00 hod.  

Přesný termín si lze zarezervovat na webových stránkách školy nebo telefonicky (ředitelka 

školy Mgr. Lucie Straková: 605840509; kancelář školy: 778040225) nebo e-mailem: 

ctyrlistekml@seznam.cz. 

Jak se přihlásit: 

Přihlášení dítěte je možné doručením přihlášky a zápisního listu těmito způsoby: 

 e-mailem: ctyrlistekml@seznam.cz (scan originálů) nebo poštou (originály); 

 po telefonické domluvě (778040225) v kanceláři školy, Poštovní 160/17, Mariánské 

Lázně; 

 presenční účastí na zápisu (po rezervaci individuálního termínu). 

Po vyjádření zájmu zákonný zástupce dostane (nebo si vytiskne z webových stránek) tištěnou 

přihlášku a zápisní list, které vyplněné odevzdá v kanceláři školy. K zápisu je nutné doložit ke 

kontrole rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. 

Pokud bude požádáno o odklad povinné školní docházky, je třeba doložit doporučení 

školského poradenského zařízení v době zápisu.  

O přijetí či nepřijetí dítěte do ZŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. 

K základnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní 

příslušností jiného členského státu EU. Přijímají se také děti, které nejsou státními občany ČR 

ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle …. 20 

zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce povinen 

předložit při zápisu dítěte do ZŠ. 

Do základní školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení 

podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského 

poradenského zařízení a registrujícího lékaře. 

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy do 30 dnů. 



Předpokládaná kapacita pro přijetí do 1. ročníku je 7 dětí. Pokud zájem převyšuje 

kapacitu, řídí se umístění dětí následujícími kritérii: 

 přednost mají děti, jejichž zákonní zástupci po ústním pohovoru jednoznačně projevují 

svůj souhlas s filosofií a koncepcí školy; 

 přednost mají sourozenci dětí, které jsou již přijaté; 

 dále je rozhodující kapacitní limit školy – 60 žáků, do jeho naplnění o dalším pořadí 

přijímaných uchazečů rozhodne los. 

Ředitelka školy dále vede čekací listinu náhradníků, kteří jsou v případě uvolnění místa 

přijímáni podle kritérií přijímání. 

Před nástupem do ZŠ budou zákonnému zástupci dítěte též předloženy k podpisu následující 

dokumenty: 

 Smlouva o zajištění výchovně vzdělávacího procesu 

 Vnitřní řád ŠD 

 Školní řád 

 Vnitřní řád ŠJ – V 

 Případně další vnitřní směrnice 

 

 

 


