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Směrnice nabývá platnosti ode 
dne: 

03.03.2022 

Směrnice nabývá účinnosti ode 
dne: 

03.03.2022 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných 
dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 
 

Dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 36 zákona č. 561/2004 o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ rozhoduje 
ředitel školy o přijetí případně nepřijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ve 
správním řízení. 
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného 
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. 
Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na 
území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky 
řízení o udělení mezinárodní ochrany. 
 
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, 
kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které 
dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, 
může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně 
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné 
školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského 
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující 
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží 
zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní 
docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě 
zahájit povinnou školní docházku. 
 

Konkrétní termín zápisu vyhlásí ředitelka školy prokazatelným a obvyklým 
způsobem minimálně 30 dnů předem. 
 



Ředitelka ZŠ a MŠ Podolí stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat 
při rozhodování o přijetí případně nepřijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v 
základní škole: 
  
1/ Trvalý pobyt dítěte v obci Podolí 
Budou prioritně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Podolí a děti, jejichž 
sourozenec/sourozenci navštěvují ZŠ a MŠ Podolí 
 
2/ Dítě, jemuž byl ředitelem ZŠ a MŠ Podolí, povolen odklad povinné školní 
docházky o jeden rok 

 
3/ Ostatní děti Přijaty budou všechny děti až do naplnění kapacity školy. Seznam přijatých 
žáků pod přidělenými registračními čísly bude zveřejněn po zápisu na webových stránkách 
školy. 
 
 
VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
Na webových stránkách školy bude vyvěšen seznam přijatých žáků pod registračními čísly 
Rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního 
řízení. 
 
VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Rozhodnutí o 
nepřijetí dítěte vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení 
správního řízení. 
Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou. 
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 
dnů, která běží od následujícího dne po doručení. 
Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy. 
Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je 
informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího 
plnění. 
 
 
 
 
V Podolí 3. března 2022     Ing. Jana Buršová 
          ředitelka školy 


