
Kritéria přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do Základní školy Libiš, okres Mělník 

pro školní rok 2022 – 2023 

 

 

Ředitelka Základní školy Libiš, okres Mělník stanovila následující kritéria pro rozhodování o 

přijetí dětí k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2020/23 v případě, kdy počet 

přijatých žádostí překročí stanovený maximální počet žáků.  

 

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy 

podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. 

 

Citace školského zákona 

 Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

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

pozdějších předpisů, kde je specifikován takto: § 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní 

docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého 

roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 

září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní 

docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to 

jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce 

prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření 

školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce 

června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k 

žádosti přiloží zákonný zástupce.  

 

 Do prvního ročníku základní školy budou přijaty děti po splnění jednotlivých kritérií v 

následujícím pořadí: 

 1. Děti s trvalým pobytem v obci Libiš  

2. Ostatní zájemci, jejichž starší sourozenec je již žákem naší školy.  

3. Ostatní zájemci.  

 

Stanovení pořadí: Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění 

podmínek od bodu 1. k bodu 3.  

 



V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující 

danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude 

provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. 

Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitelky školy. Losovat se budou 

registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.  

 

V Libiši dne 15. 1. 2022                                                    Mgr. Martina Černá, ředitelka školy 


