
Pravidla přijímání dětí k základnímu vzdělávání od školního 

roku 2021/2022 

Na základě opatření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů 

k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 

2021/2022 vydávám následující pokyny: 

1. Zápisy budou probíhat od 12. 4. 2021 do 23. 4. 2021, a to bez osobní přítomnosti 

dítěte ve škole. 

2. Pokud to bude možné, zákonný zástupce podá přihlášku bez osobní přítomnosti 

ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem, poštou, vhozením 

do schránky ve škole). 

3. Přihláška k zápisu do 1. třídy je k dispozici na webových stránkách školy, nebo 

si můžete přihlášku vyzvednout osobně mezi hlavními a prosklenými dveřmi ve 

vestibulu školy ve všední dny vždy od 7,30 do 11,30 hodin. 

4. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k základnímu vzdělávání bude zákonným 

zástupcům sděleno na základě kontaktů uvedených v přihlášce k zápisu do  

1. třídy, kde zákonní zástupci budou vyzváni k vyzvednutí tohoto rozhodnutí. 

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Havířov – Šumbark Jarošova33/851 okres Karviná, 

příspěvková organizace (dále jen ZŠ Jarošova) se řídí zákonem č. 561/2004Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon). Zákonný zástupce může pro zápis svého 

dítěte zvolit školu tzv. spádovou, či jinou dle svého výběru. Školský obvod ZŠ Jarošova 

stanovuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Havířov (Obecně závazná vyhláška 

č. 5/2016, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují 

školské obvody spádových základních škol v Havířově). O přijetí dítěte k základnímu 

vzdělávání rozhoduje jako vykonavatel veřejné správy ředitel ZŠ Jarošova (§165 školského 

zákona) ve správním řízení, které se řídí zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, v aktuálním 

znění, podle §46 školského zákona, za podmínek stanovených v § 36 téhož zákona. Ředitel 

ZŠ Jarošova stanovuje kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte 

k základnímu vzdělávání:  

1. Kapacita tříd 1. ročníku na ZŠ Jarošova ve školním roce 2021/2022 se stanovuje v celkovém 

počtu 56 žáků. 

2. Přednostně budou přijaty děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu (spádové oblasti) 

ZŠ Jarošova. 

3. Děti, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ Jarošova, budou přijímány do 

naplnění počtu volných míst, pokud nebyla naplněna dětmi ze spádové oblasti, a to na základě 

pořadí dle těchto kritérií: 

3.1. Děti, které mají trvalý pobyt ve školských obvodech základních škol v Havířově, budou 

přijímány na základě pořadí dle následujících pomocných kritérií: 

        3.1.1. Dítě má na škole více než jednoho sourozence 
        3.1.2. Dítě má na škole jednoho sourozence  
        3.1.3. Dítě nemá na škole sourozence 
 



3.2. Děti, které nemají trvalý pobyt ve školských obvodech základních škol v Havířově, budou 
přijímány na základě pořadí dle následujících pomocných kritérií:  

 
        3.2.1. Dítě má na škole více než jednoho sourozence  
        3.2.2. Dítě má na škole jednoho sourozence 
        3.2.3. Dítě nemá na škole sourozence 
 
4. V případě, že při uplatnění výše uvedených kritérií nebude možno rozhodnout, které z dětí 
v rámci uplatňovaného kritéria vzhledem ke zbývající volné kapacitě tříd 1. ročníku přijmout či 
nikoli, rozhodne o tom, které z nich budou přijaty do naplnění kapacity tříd 1. ročníku, výsledek 
losování, jež se uskuteční za následujících podmínek: 
 

4.1. Losování proběhne jako veřejné za účasti ředitele školy a člena školské rady 
4.2. Losování provede člen školské rady, losovat se budou registrační čísla, která byla dětem 
přidělena při zápisu 
4.3. Ředitel školy zveřejní nejméně dva dny před dnem, ve kterém bude provedeno losování, 
na vstupních dveřích budovy školy a na webu školy seznam registračních čísel dětí, o jejichž 
přijetí/nepřijetí bude rozhodovat losování, místo, termín a čas losování  
4.4. Před zahájením losování ředitel školy poučí přítomné zákonné zástupce o způsobu 
losování  

 
 
Čj.: 118/2021/ZŠJ  
 
 
V Havířově dne 24. března 2021               Mgr. Přemysl Čapanda 
                                                                                  ředitel školy 

 


