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Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403, 
okres Chrudim, stanovil níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při 
rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky.  
 
 

I. 
Obecná ustanovení 

Plnění povinné školní docházky je upraveno ustanoveními § 36 až § 38 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

II. 
Vymezení školského obvodu spádové školy 

 

Školský obvod spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Hlinsko, 
Smetanova 403, okres Chrudim je stanoven obecně závaznou vyhláškou Města Hlinsko, 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných Městem Hlinsko.  
 
 

III. 
Kritéria pro přijetí dítěte  

1. V případě překročení ředitelem školy stanoveného počtu dětí, které je možné přijmout, 
jsou pro rozhodování o přijetí/nepřijetí dítěte do 1. ročníku ředitelem školy stanovena 
následující kritéria: 

Zákonné kritérium  
 

a) přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu 
základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Hlinsko, Smetanova 
403, okres Chrudim   (10 bodů);   
 

b) cizinci s hlášeným místem pobytu ve spádovém obvodu školy  (10 bodů); 
 

 



Pomocné kritérium  
 

a) děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, jejíž činnost 
vykonává Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403, okres Chrudim, která je 
zřízena Městem Hlinsko, a jejichž sourozenci jsou a po 1. 9. budou žáky Základní 
školy, Hlinsko, Smetanova 403, okres Chrudim   (4 body); 
 

b) děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu jiné spádové školy, která je 
zřízena Městem Hlinsko, a jejichž sourozenci jsou a po 1. 9. budou žáky Základní 
školy, Hlinsko, Smetanova 403, okres Chrudim   (3 body); 
 

c) děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu jiné spádové školy, jejímž 
zřizovatelem je Město Hlinsko  (2 body); 

 

d) děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu jiné spádové školy, která není 
zřízena Městem Hlinsko, a jejichž sourozenci jsou a po 1. 9. budou žáky Základní 
školy, Hlinsko, Smetanova 403, okres Chrudim   (2 body); 

 

e) žáci s místem trvalého pobytu na území obce, se kterou obec nemá uzavřenu 
dohodu o společném školském obvodu   (1 bod); 
 

 

2. Z vážných zdravotních nebo sociálních důvodů může být rozhodnuto o přijetí dítěte 
bez ohledu na počet získaných bodů. Zákonný zástupce je však povinen takové 
důvody písemně doložit (potvrzení ošetřujícího lékaře, doporučující vyjádření 
odboru sociálních věcí, apod.). 
 

3. V případě rovnosti bodů mezi všemi dětmi, které dané podmínky splňují, rozhoduje 
los. Losování provede předseda školské rady za přítomnosti vedení školy. Losována 
budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu k základnímu 
vzdělávání pro daný školní rok. U losování mohou být přítomni zákonní zástupci, 
jejichž dětí se losování týká. 

 
IV. 

Oznámení o přijetí dítěte 
 

1. Rozhodnutí o přijetí žáka do prvního ročníku základní školy, jejíž činnost vykonává 
Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403, okres Chrudim, se doručuje uveřejněním  
na webových stránkách školy www.zssmetanova.cz a ve fyzické podobě u vstupu do 
budovy školy. Rozhodnutí bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 
 

2. Rozhodnutí o přijetí žáka do prvního ročníku se zákonným zástupcům nezasílá,  
na základě žádosti bude zákonným zástupcům vydán opis tohoto rozhodnutí. 
 

3. Rozhodnutí o nepřijetí žáka do prvního ročníku se zákonným zástupcům zasílá 
dopisem s doručenkou do vlastních rukou. 

 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2017. 
 
V Hlinsku dne 31. 3. 2017 
 
 

Mgr. Radek Vašek, ředitel školy 
 

http://www.zssmetanova.cz/

