
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

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

vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, 

rozhoduje ředitel Základní školy Peruc o přijímání žáků do 1. ročníku takto: 

1. Řádný nástup dětí k povinné školní docházce: 

Školní docházka pro školní rok 2020/2021 je povinná pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. 

2. Nástup dětí po odkladu povinné školní docházky: 

K zápisu se přihlásí rovněž děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky. 

3. Předčasný nástup dětí k plnění povinné školní docházky: 

Dítě, které dosáhne šesti let věku v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 může prostřednictvím 

zákonného zástupce požádat o nástup do školy ve školním roce 2020/2021 po předložení 

doporučujícího vyjádření poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. 4. 2020 do 

30. 4. 2020 

Pokud zákonní zástupci požádají při zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad povinné školní 

docházky, jsou povinni doložit svou žádost doporučením školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře.  

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena jedna první třída do maximálního počtu 30 žáků. 

Děti budou přijímány do prvního ročníku Základní školy Peruc podle 

následujícího pořadí stanovených kritérií: 

1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Peruc. 

2. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy Peruc, jejichž starší 

sourozenec již Základní školu Peruc navštěvuje. 

3. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy Peruc, ale 

s přechodným pobytem ve školském obvodu Základní školy Peruc. 

4. Ostatní děti losem. 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod 

přiděleným registračním číslem na úřední desce a na webových stránkách Základní školy 

Peruc. 

 

 

V Peruci 23. 3. 2020      Mgr. Tomáš Hosnedl 

         ředitel 


