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Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky – školní rok 2023/2024 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Radonice, p. o., Kaštanová 473, 250 73 Radonice 

stanovila po dohodě se zřizovatelem školy následující kritéria, dle kterých bude postupovat při 

rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky 

v případě, že počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí kapacitu 

počtu žáků v první třídě základní školy. 

Plnění povinnosti školní docházky je ukotveno v ust. § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., 

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

znění pozdějších předpisů. 

Pořadí přijatých bude určeno podle níže uvedených kritérií, popř. losováním. 

1. Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obci Radonice.  

2. Poté budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu na území obce Zápy. 

3. Následně budou přijímání žáci s trvalým pobytem mimo uvedené obce, kteří mají v ZŠ 

a MŠ Radonice, p. o. sourozence.  

4. Nakonec budou přijímáni ostatní žáci. 

Žáci budou přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1. a 2. 

kritéria, poté dle 3. až 4. kritéria.  

V případě vyššího počtu zájemců po naplnění jednotlivých kritérií bude o přijetí/nepřijetí žáka 

rozhodnuto losem. Losování bude veřejné za přítomnosti člena Školské rady Základní školy 

Radonice, člena vedení školy a člena Zastupitelstva obce Radonice. Losování bude anonymní 

na základě přidělených registračních čísel. 

Maximální počet žáků přijímaných do 1. ročníku Základní školy Radonice stanovila ředitelka 

školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok  

2023/2024 bude přijato maximálně 25 žáků (na základě § 36). 

 

V Radonicích dne 25. 1. 2023 

 

Mgr. Veronika Černá v. r. 

ředitelka školy 


