
Zápis do 1. tříd se zaměřením na rozšířenou výuku jazyků (AJ) 
 

KRITÉRIA PŘIJETÍ 
 

Pro školní rok 2023/2024 je předpoklad otevření 4 prvních tříd (v závislosti na kapacitě školy). Ve 

všech čtyřech třídách se vyučuje Aj 4krát v týdnu. Z toho dvě první třídy v hlavní budově mají 1 hod 

výtvarné výchovy v AJ, tzv. bilingvní třídy (pilotní program), další dvě běžné první třídy v Ruské ul. 

mají tuto hodinu výtvarné výchovy v češtině. 

 

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

počet budoucích 6. tříd, který bude znám až po přijetí některých žáků z 5. a 7. ročníků na víceletá 

gymnázia, či jiné školy, a počet žáků vycházejících z devátých tříd). 

 

b) Přednostně jsou přijímáni žáci:  

a. 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), 

kteří mají na škole staršího sourozence 

b. ostatní žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Plzeň 2 

c. žáci s místem trvalého pobytu v ostatních školských obvodech města Plzně, kteří mají na 

škole sourozence. 

d. ostatní žáci s místem trvalého pobytu v ostatních školských obvodech města Plzně 

e. žáci s místem trvalého pobytu mimo školské obvody města Plzně 

 

c) 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. Losování proběhne mezi spádovými žáky, kteří nemají na škole sourozence. 

Takto vylosovanými žáky bude doplněna volná kapacita školy. Nevylosovaní spádoví žáci a žáci 

mimo spádový obvod školy pak nebudou přijati. Regulérnost losování bude zajištěna přítomností 

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

 

d) 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. Losování proběhne mezi nespádovými žáky, kteří nemají na 

škole sourozence. Regulérnost losování bude opět zajištěna přítomností delegovaných zástupců 

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

 

e) Zájemci o zařazení do bilingvních tříd vyznačí svůj požadavek na formuláři Zápisový lístek. Pokud 

zájem o zařazení do bilingvních tříd překročí kapacitu, a situaci nebude možné řešit dohodou, bude 

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

Losování proběhne mezi přijatými žáky. Takto vylosovanými žáky budou naplněny 2 bilingvní 1. 

třídy v hlavní budově. Nevylosovaní přijatí žáci pak naplní 2 zbývající běžné třídy. Regulérnost 

losování bude zajištěna přítomností delegovaných zástupců Magistrátu města Plzně, zástupců rodičů 

a pedagogů ze Školské rady 21. ZŠ.     
 

Další informace najdete na webových stránkách školy v menu na levé liště: Ke stažení – Řády školy – Zápis 

do 1. třídy. 


