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SMĚRNICE  
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
 
Vypracovala: Mgr. Romana Loydová, ředitelka školy  
Schválila: Mgr. Romana Loydová, ředitelka školy 
Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2022 
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 20. 1. 2022 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 20. 1. 
2022 
Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace, stanoví následující kritéria, 
podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí žáka na základě 
ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v případech, kdy počet 
žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci žáků překročí povolenou kapacitu 
maximálního počtu žáků pro základní školu 
 
 
Kritéria pro přijímání žáků do ZŠ  
1. Žáci budou přijímáni na základě bodového hodnocení podle následujících kritérií. 
 V případě, že po sečtení bodů, bude počet zapsaných uchazečů se shodným počtem bodů 
převyšovat počet volných míst, budou uchazeči seřazeni podle data narození od nejstaršího k 
nejmladšímu. 
 2. Při závažných a výjimečných důvodech – nutnost bezbariérového přístupu - může škola 
učinit výjimku ze stanoveného pořadí.  
3. Závěrečná a zrušovací ustanovení  
3. 1. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy. 
 3. 2. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 20. 1. 2022 
3. 3. Směrnice Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce č. j..  
 
Dítě má trvalé bydliště ve školském obvodu Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková 
organizace 100 bodů  
Dítě má trvalé bydliště v městě Znojmě nebo jeho místní části 50 bodů  
Dítě má trvalé bydliště v jiné obci 30 bodů 
 Sourozenec dítěte je žákem Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace 1 
bod za každého sourozence  
Uchazeč je dítětem zaměstnance školy 1 bod  
 
Ve Znojmě dne 20. 1. 2022 
Mgr. Romana Loydová, ředitelka školy  
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