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Č. j.: ZSR/177/2023 

 

Kritéria pro přijímání dětí do prvního ročníku  
Základní školy Radomyšl, okres Strakonice pro školní rok 2023/2024 
 

 Podle § 46 odst. 1, § 164 odst. 1 a) a § 165 odst. 1 a), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, stanovuji kritéria 

pro přijímání dětí do prvního ročníku Základní školy Radomyšl, okres Strakonice (dále jen základní škola) 

ve školním roce 2022/2023. 

 

Základní škola přijme ve školním roce 2023/2024 maximálně 50 dětí. 
 

Jedná se o děti narozené od 1.9. 2016 do 31.8. 2017 a všechny děti, které měly pro 
školní rok 2022/2023 odloženou školní docházku. 

        
 
 

Děti budou přijímány podle následujících kritérií:  

1) Přednostně budou přijímány všechny děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní 

školy, včetně dětí s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy s odkladem povinné školní 

docházky - dle ustanovení školského zákona.  

2) Dále budou přijímány děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod základní školy, jejichž 

sourozenci jsou ve školním roce 2022/2023 žáky základní školy, až do maximálního počtu 50 přijatých 

dětí. V případě, že počet žádostí o přijetí překročí maximální počet 50, bude o přijetí či nepřijetí žáků 

přijímaných podle tohoto kritéria rozhodovat losování. 

3) Dále budou přijímány děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod základní školy, jejichž 

zákonný zástupce je zaměstnancem základní školy, až do maximálního počtu 50 přijatých dětí. V případě, 

že počet žádostí překročí maximální počet 50, bude o přijetí či nepřijetí žáků přijímaných podle tohoto 

kritéria rozhodovat losování. 

4) Dále budou přijímány děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod základní školy, až do 

maximálního počtu 50 přijatých dětí. V případě, že počet žádostí o přijetí překročí maximální počet 50, 

bude o přijetí či nepřijetí žáků přijímaných podle tohoto kritéria rozhodovat losování. 

 

 

V Radomyšli 17. 3. 2023 
          ………………………………………………. 

Mgr. Jan Babka 
    ředitel školy 

mailto:reditel@zsradomysl.cz

		2023-03-17T10:04:46+0100
	Mgr. Jan Babka




