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Stanovení termínu a místa  

zápisu dětí do prvních tříd 
pro školní rok 2023/2024 

 

Ředitel Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 2 stanovuje termín zápisu dětí 

do 1. ročníku ZŠ na  

pátek 14. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 

a 

sobotu 15. dubna 2023 od 9.00 do 11.00 

v budově školy (2.ZŠ). 
 

Spádové obvody jsou stanoveny  Obecně závaznou vyhláškou Města Žďáru nad 

Sázavou č. 2/2020 o stanovení spádových obvodů základních škol ve Žďáře nad Sázavou pro 

zápis dětí do 1. tříd základních škol. 

K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

 

Pokud budou rodiče žádat o odklad školní docházky svého dítěte, oznámí tuto 

skutečnost u zápisu.  

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě: 

a) žádosti o odkladu školní docházky (je k dispozici ve škole)  

b) doporučujícího vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo 

SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa 

 

U dětí, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka, se rodiče dohodnou o 

nástupu dítěte do školy s ředitelem školy. 

Spádovým obvodem není dána povinnost dítěte do spádové školy nastoupit. 

 

 

O přijetí dětí zapsaných do základní školy mimo spádový obvod rozhodne ředitel školy 

na základě stanovených kritérií a bude o této skutečnosti informovat ředitele určené spádové 

školy.  

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14.2.2023     
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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

(podle zákona 561/2004 Sb.) 

Ve školním roce 2023/2024 budou v 
Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 2 

otevřeny 2 první třídy do maximálního celkového počtu 50 žáků prvních ročníků. 

 

Přednostně budou do 1. ročníku přijaty děti podle následujících Kritérií v daném pořadí. 
 

 

1) Děti, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu základní školy. 

 
 

2) Děti, kterým byl ředitelem této školy udělen v minulém školním roce odklad povinné 

školní docházky. 

 
 

3) Děti, které mají sourozence na této škole. 
 
 Rozhodujícím podkritériem v bodě 3) bude ročník, který sourozenec navštěvuje a přednostně bude přijato dítě, 

které má sourozence v nižším ročníku. 

 

 

4) Děti, které mají trvalé bydliště mimo spádový obvod této školy, a současně mají trvalé 

bydliště ve Žďáře nad Sázavou. 
 

 

5) Ostatní děti až do naplnění kapacity prvních ročníků. 
 

V rámci jednotlivých Kritérií se bude pořadí stanovovat podle data narození zapisovaných dětí, tzn., od nejstarších 

dětí k mladším. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14.2.2023       
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