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Pátek 13. dubna 2018 od 13,00 do 17,00 hodin (učebna č. 7 v přízemí  budovy) 

Zákonný zástupce vezme s sebou: 

• svůj občanský průkaz 

• budoucího prvňáčka školou povinného  

• rodný list tohoto odvedence 

 

Související  akce: 

• Den otevřených dveří - úterý  27. 3. 2018 od 16,30 do 18,30 hod. 

• Zvykáme si na školu 

o čt 17. 5. 2018 od 16,00 do 17,30 hod. 

o čt 31. 5. 2018 od 16,00 do 17,30 hod. 

Obě sezení jsou určena již pro přijaté budoucí prvňáčky, aby si mohli 

vyzkoušet, jaké to je ve škole. K dispozici bude pro rodiče i dětský psycholog. 

 
 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd (pro školní rok 2018/2019) 

Dle § 165 odst. 1 písm. a) zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovuji počet žáků přijímaných do 1. tříd 

na 48. V případě otevření jedné třídy je stanoven maximální počet žáků na 24. 

Pořadí přijímaných žáků bude stanoveno dle následujících kritérií: 

1. Žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy (viz obecně závazná vyhláška města č. 4/2016)  
2. Sourozenec zapisovaného žáka je žákem naší školy 

3. Ostatní zájemci z jiných spádových oblastí a mimokrumlovští žáci 

 

Pokud u některého z kritérií 1 - 3 dojde k překročení stanoveného limitu žáků, bude u tohoto bodu  

ze všech dětí v tomto parametru provedeno losování. Losování proběhne za přítomnosti člena školské rady  

a vedení školy (jde o počty 25 - 27 dětí, u počtu žáků 28 a více budou děti rozdělené do dvou tříd). 

ČASOVÉ POŘADÍ U ZÁPISU NENÍ ROZHODUJÍCÍM FAKTOREM PRO PŘIJETÍ. 

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. 

V případě zájmu o odklad školní docházky je třeba doložit nezralost dítěte potvrzením od dětského lékaře  

a také potvrzením z pedogogicko-psychologické poradny (formulář ke stažení ZDE). 

Žádost o přijetí žáka do 1. třídy, možno vyplnit až při zápisu (formulář ke stažení ZDE). 

Zápis do 1. tříd 

https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2018/02/Zadost-o-odklad-skolni-dochazky.pdf
https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2018/02/Zadost-o-prijeti-zaka.pdf

