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Stanovení kritérií pro přijímání dětí k povinné školní 

docházce pro školní rok 2021/2022 

 

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, budou děti přijímáni 

k povinné školní docházce do Základní školy Vrané nad Vltavou  pro školní rok 

2021/2022 na základě přihlášky podané zákonným zástupcem do počtu 50 dětí do dvou 

prvních tříd v tomto pořadí:  

 

1) Děti s trvalým pobytem v obci Vrané nad Vltavou, v případě cizinců místem 

pobytu v obci Vrané nad Vltavou, děti s trvalým pobytem v obci Vrané nad Vltavou, 

kterým byl udělen odklad školní docházky ve školním roce 2020/2021 

2) Děti s trvalým pobytem mimo obec Vrané nad Vltavou, které mají v době zápisu 

sourozence v 1. - 8. ročníku na ZŠ Vrané nad Vltavou 

3) Děti s trvalým pobytem mimo obec Vrané nad Vltavou 

 

V případě, že v rámci kritéria 2 nebo 3 nebude v možnostech školy přijmout všechny děti 

splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, 

které splňují dané kritérium. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena 

při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupců školské rady. Informace o 

čase a místu veřejného losování bude vyvěšena na webových stránkách školy minimálně 3 

kalendářní dny před konáním losování. O výsledku losování bude proveden zápis. 

Losování bude veřejné. 

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace platné k 6. 4. 2021. 

Rozhodnutí o přijetí  bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem. Seznam bude umístěn  na veřejném místě (vývěska u základní školy, 

na webových stránkách školy). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se 

vyhovuje za oznámená. 

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci dítěte vyzvednou osobně nebo ho po uplynutí 

lhůty obdrží poštou. 

 

Ve Vraném n/Vlt. 15.3.2021                                    Mgr. Daniela Pořízková, ředitelka ZŠ 

 

Č.j. ZŠ 15/2021                                                                           

 

Vyvěšeno: 15.3.2021 
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