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Ředitelka Základní školy Videčská, Rožnov p.R., příspěvková organizace stanovila touto směrnicí na 

základě ustanovení § 36 - 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o 

základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších 

předpisů, základní informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce, které obsahují 

kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možno přijmout, popis průběhu zápisu a další potřebné 

údaje.    

Čl. 1 

Obecná ustanovení 

1. Zákonný zástupce je povinen na základě § 36 odst. 4 školského zákona 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. Termín zápisu v Základní škole Videčská, Rožnov p.R., příspěvková 

organizace je stanoven na 19. - 20. 04. 2023.  

2. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce 

dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle  § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy podle 

§ 37 odst. 1 školského zákona začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost 

doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře 

nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního 

roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.   

3. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje v souladu s § 37 odst. 2 školského zákona 

zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.   

4. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje v souladu s § 37 odst. 

4 školského zákona zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných 

způsobech jejího plnění.   

Čl. 2 

Organizace zápisu 

1. Zápis k povinné školní docházce je složen z formální a motivační části.  

2. Formální část zápisu se uskuteční vyplněním a podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, a 

následně jejím zaregistrováním. Občané EU a cizinci doloží při zápisu povolení k pobytu v ČR.  

3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možno stáhnout na stránkách školy, popř. bude zaslána 

zákonným zástupcům dětí spolu s dalšími dokumenty poštou.    

4. Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je možné podat následujícími způsoby:  

a) do datové schránky školy (ID DS:  z5kmr4q)  

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!) na adresu 

zsvidecska@zsvidecska.cz 

c) poštou na adresu: Základní škola Videčská, Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (obálku 

označit ZÁPIS DO 1. TŘÍDY)  

d) osobní podání  



5. Motivační část zápisu se koná se souhlasem zákonného zástupce a probíhá formou rozhovoru  

pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Tento rozhovor trvá nejdéle 20 minut a je 

zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní zralosti. 

6.  K osobnímu podání jsou přednostně stanoveny dny 19. – 20.  4. 2023, kdy probíhá motivační část 

zápisu ve škole. Ve středu 19. 4. 2023 v čase od 13.00 do 17.00 hodin a ve čtvrtek 20. 4. 2023 v čase od 

13.00 do 16.00 hodin.  Vyplněné a vytištěné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání odevzdají zákonní 

zástupci pedagogickému pracovníku při motivačním rozhovoru s dítětem (k dispozici zde budou také 

tiskopisy žádostí k vyplnění). Po tomto termínu mohou zákonní zástupci podat žádost dodatečně po 

telefonické domluvě (739 587 831 nebo 571 757 721). Nejpozději však do 30. 4. 2023. 

6. V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky budou přijímány pouze žádosti doložené 

doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa. Způsob podání je stejný jako v případě podání žádosti o přijetí.  

7. V ostatních nerozhodných případech a v případě jakýchkoli dotazů je možné se obrátit na tel. 

739 587 831, 739 587 832 nebo e-mail: cabakova@zsvidecska.cz, zsvidecska@zsvidecska.cz  

8. Zastupuje-li dítě při zápisu jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné u tohoto zástupce doložit 

jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a oprávnění k zastupování.   

Čl. 3 

Přijímání žáků 

1. Přednostně bez ohledu na níže uvedená kritéria budou v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona 

přijaty děti ze školského obvodu základní školy.  

2. Při přijímání ostatních dětí do základní školy (mimo školský obvod) vychází ředitelka školy z 

následujících kritérií. Přijaty mohou být děti dle takto seřazených žádostí až do naplnění kapacity tříd 

1. ročníku.  

Kritérium  

I. Dítě po odkladu školní docházky (o odkladu rozhodovala Základní škola Videčská, Rožnov p.R.)  

II. Sourozenec vzdělávající se ve stejné škole 

III. Ostatní  

Při rozhodování o přijetí dítěte k povinné školní docházce budou žádosti seřazeny sestupně dle výše 

uvedených kritérií, v tomto pořadí bude rozhodováno o přijetí nebo nepřijetí dítěte. V případě, že počet 

žádostí o přijetí překročí stanovený počet přijímaných žáků a nebude již moci být využito výše 

uvedených kritérií, bude o přijetí/nepřijetí dítěte rozhodnuto losováním (veřejné, za přítomnosti 

daných zákonných zástupců).  

3. Ředitelka školy v souladu se správním řádem poté rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte k povinné 

školní docházce, případně o přerušení nebo zastavení řízení dle § 64 - 66 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád.  

Čl. 4 

Počty žáků a počty tříd 

Ve školním roce 2023/2024 bude základní škola otevírat  2 první třídy, do nichž může na základě § 4 

odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb. přijmout maximálně 60 žáků. V případě vzdělávání žáků s přiznaným 



podpůrným opatřením se tento počet žáků, na základě výše uvedeného ustanovení, ve třídách úměrně 

snižuje.   

Čl. 5 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

1. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a zveřejněním.  

2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 01. 04. 2023.  

3. Tato směrnice ruší dřívější směrnici ze dne 31. března 2022. 

 

  

 

  

V Rožnově pod Radhoštěm  dne 20. března 2023 

 

        ……………………………………………………….. 

         Mgr. Eva Cabáková, ředitelka školy 


