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Kritéria přijímaní žáků do 1. ročníku základního vzdělávání
na 3. Základní školu Holešov
Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky v platném znění, a podle dalších platných právních předpisů.
Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu
v zákonné lhůtě. Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění, má možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, a to včetně
způsobu jejich opatření, popř. navrhnout jejich doplnění.
Ke školní docházce jsou přijímány děti k začátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhlo věku 6 let a není-li mu povolen odklad školní docházky.
Na žádost zákonného zástupce může být přijato i přiměřeně tělesně i duševně vyspělé dítě,
které dosáhne věku 6 let v období od září do června příslušného školního roku. (Podrobnosti o
přijetí stanoví příslušný právní předpis v aktuálním znění.)
Maximální počet přijatých žáků pro školní rok 2021/2022 je 120.
Do 1. tříd se v rámci zápisu přednostně přijímají děti podle kritérií:
1. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt v Holešově v příslušném školském obvodu
3. Základní školy Holešov.
2. Dítě, které v předcházejícím školním roce bylo zapsáno na 3. Základní školu Holešov
a byl mu udělen odklad povinné školní docházky.
3. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt v Holešově v jiném školském obvodu než
3. Základní školy Holešov.
4. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě má trvalý pobyt na území města
Holešova.
5. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě nemá trvalý pobyt na území města
Holešova.
6. Dítě nemá trvalý pobyt na území města Holešova.
Tato kritéria budou použita v případě, že bude naplněna kapacita přijatých žáků pro
školní rok 2021/2022.
Mgr. Ivo Junášek
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