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21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace 
Slovanská alej 13, 326 00  Plzeň 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

část:  48.  ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 

Vypracovali: Mgr. Libuše Pechová, zástupce ředitele    

Mgr. Martin Prokop, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne:     20. 3. 2017 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:     20. 3. 2017 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:     20. 3. 2017 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které 

tvoří součást tohoto předpisu. 
 

Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je 

součástí organizačního řádu školy. 

 

1. Povinná školní docházka 

 

Školský zákon,  § 36 Plnění povinnosti školní docházky 

 

(3) 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 

prosince, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně 

přiměřeně 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 je 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. 

 

(4) 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. 

 

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském 

obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný 

zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí 

ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v 

němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

 

(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském 

zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto 

školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v 

němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem 

obcí. 

 

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném 

školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné 
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výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků 

uvedené ve školském rejstříku. 

                     

 

2. Odklad povinné školní docházky 

                                           

Školský zákon, § 37 Odklad povinné školní docházky 

 

a) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku 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 ředitel školy 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. 

 

b) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu 

povinné školní docházky. 

 

c) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní 

vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce 

žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní 

docházky na následující školní rok. 

 

d) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje 

zákonného zástupce dítěte o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy 

nebo v posledním ročníku mateřské školy. 

 

§ 46, Organizace základního vzdělávání 

(1) Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 

odst. 4, a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za 

podmínek stanovených v § 36. 

 

§ 165  

(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a 

povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: 

c) odkladu povinné školní docházky podle § 37, 

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46,  

         přestupu žáka podle § 49 odst. 1,  

         převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2,  

         povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2, Školský zákon  

               č. 561/2004 Sb. 

 

 

3. Kritéria pro přijetí do první třídy na 21. základní škole Plzeň 

 

Do prvního ročníku jsou podle Školského zákona, § 36 přijímáni žáci, kteří se dostavili k zápisu v řádném 

termínu, podle těchto kritérií v tomto pořadí: 

 

a) Hlavním kritériem pro přijetí do první třídy je kapacita školy (o volné kapacitě např. rozhoduje počet 

budoucích 6. tříd, který bude znám až po přijetí některých žáků z 5. ročníků na víceletá gymnázia, či 

jiné školy, a počet žáků vycházejících z devátých tříd). 
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b) Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Plzeň 2 (tvoří jej území 

městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, katastrální území Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov, 

Černice). 

 

c) Žáci s místem trvalého pobytu v ostatních školských obvodech města Plzně. 

 

d) Žáci s místem trvalého pobytu mimo školské obvody města Plzně. 

 

e) Pokud dojde k situaci, kdy počet zájemců o přijetí do 1. třídy s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu  

    školy, kteří se dostavili k zápisu v řádném termínu, převýší kapacitu školy, a situaci nebude možné řešit  

    dohodou, bude přikročeno k losování bez přítomnosti zákonných zástupců, kterých se toto opatření bude 

    týkat. Regulérnost losování bude zajištěna přítomností delegovaných zástupců Magistrátu města Plzně, 

    zástupců rodičů a pedagogů ze Školské rady 21. ZŠ. Žáci mimo spádový obvod školy pak nebudou 

    přijati. 

 

f)  Pokud dojde k situaci, kdy počet zájemců o přijetí do 1. třídy s trvalým bydlištěm mimo spádový obvod 

školy, kteří se dostavili k zápisu v řádném termínu, převýší kapacitu školy, a situaci nebude možné řešit 

dohodou, bude rovněž přikročeno k losování bez přítomnosti zákonných zástupců, kterých se toto 

opatření bude týkat. Regulérnost losování bude opět zajištěna přítomností delegovaných zástupců 

Magistrátu města Plzně, zástupců rodičů a pedagogů ze Školské rady 21. ZŠ. 

 

 

4. Všeobecné informace 

 

Termín a místo zápisu  

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského 

zákona, ve dnech 1. dubna až 30. dubna kalendářního roku. Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy a oznámí 

to způsobem v místě obvyklým. 

 

Věk dítěte  

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 počátku školního roku 

do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li 

tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon). 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok 

věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona). 

 

Práva a povinnosti rodičů  

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna  do 30. dubna 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon). 

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském 

obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný 

zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. 

 

 

Spádové obvody škol  

Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou 

přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte 

může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především 

kapacita školy. 
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Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli spádové 

školy nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 

36 odst. 5 školského zákona). 

Záleží na dohodě mezi ředitelem školy a zřizovatelem, jakým způsobem bude zřizovatel informován o těchto 

dětech pro účely případné náhrady neinvestičních výdajů podle § 178 odst. 6 školského zákona. 

 

Odklad povinné školní docházky  

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně 

zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy 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. 

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje 

zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 
 

Cizinci a povinná školní docházka  

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné 

příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, (hlava IV 

zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů) a dále na jiné 

cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, (§ 30 a 

násl. a hlava IV zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů) a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. (zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 

283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších 

předpisů). 

 

Na základě informací sdělených MŠMT ČR č. j. 17996/20005-14 se doporučuje informovat zákonné zástupce 

dětí, žáků, kteří nejsou občany České republiky a pobývají oprávněně na území České republiky, nejedná-li se o 

občany Evropské unie nebo jejich rodinné příslušníky (dále jen "cizinci ze třetích států"), že podle § 20 odst. 1 

zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění, (školský zákon) je jim výslovně zaručen přístup k základnímu, střednímu 

a vyššímu odbornému vzdělávání za stejných podmínek jako občanům České republiky.  

Cizincům ze třetích států se již zaručuje rovný přístup i ke školnímu stravování a zájmovému vzdělávání. 

 

Rozhodování ředitele školy  

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon). 

 

5. Závěrečná ustanovení 

 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec:  

Mgr. Libuše Pechová. 

2. Směrnice nabývá platnosti dnem 20. 3. 2017. 

3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 20. 3. 2017. 

 

 

 

 

V Plzni dne 20. 3. 2017                                                                                 Mgr. Martin Prokop 

                 ředitel školy 


