
Základní škola Suchohrdly, příspěvková organizace, Školní 195, Suchohrdly, 
669 02 Znojmo,

IČ: 06199348, tel.: 773192304, e-mail: zssuchohrdly@gmail.com

Čj. 1/2023

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce)
v Základní škole Suchohrdly, příspěvková organizace 

pro školní rok 2023/2024

Základní škola Suchohrdly, příspěvková organizace svým ředitelem zveřejňuje 
následující informace související se zápisem do prvního ročníku základního vzdělávání 
(zápisem k povinné školní docházce) (dále jen „zápis“) pro školní rok 2023/2024:

1. místo a doba zápisu,
2. kritéria pro přijímání žáků, pořadí uchazečů,
3. počet žáků, které je možné přijmout, 
4. popis formální části zápisu,
5. popis organizace rozhovoru s dítětem a činností dítěte,
6. možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte.

1. Místo a doba zápisu

Místo zápisu: Základní škola Suchohrdly, příspěvková organizace
Adresa: Školní 195, 669 02 Suchohrdly

Doba zápisu: dne 5.4.2023 od 14:00 do 18:00 hodin

2. Kritéria pro přijímání žáků, pořadí uchazečů

Kritéria přijímání žáků k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává 
Základní škola Suchohrdly, příspěvková organizace, pro školní rok 2023/2024 jsou 
následující:

Kritérium 1

Povinně jsou přednostně přijati žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní 
školy Suchohrdly, příspěvková organizace, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve 
školském rejstříku.
Kritérium se hodnotí ke dni vydání rozhodnutí.

Kritérium 2

V případě, že jsou přijati všichni uchazeči s místem trvalého pobytu ve školském obvodu 
Základní školy Suchohrdly, příspěvková organizace, jsou následně přijati uchazeči s místem 
trvalého pobytu mimo uvedený školský obvod.



Uvedení uchazeči jsou hodnoceni podle následujícího kritéria:

Sourozenec (nebo sourozenci) uchazeče se 
vzdělává v základní škole, jejíž činnost 
vykonává Základní škola Suchohrdly, 
příspěvková organizace.

5 bodů kritérium se hodnotí 
ke dni vydání 
rozhodnutí

Pořadí uchazečů

V pořadí uchazečů jsou umístěni na prvních místech v pořadí uchazeči s místem trvalého 
pobytu ve školském obvodu Základní školy Suchohrdly, příspěvková organizace (tj. povinně 
přednostně přijímaní uchazeči). Na následujících místech (v sestupném slova smyslu) jsou 
v pořadí uchazečů seřazeni uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní 
školy Suchohrdly, příspěvková organizace, a to podle získaného počtu bodů (nejúspěšnější 
získává nejvyšší počet bodů).

Uchazeči, kteří se v pořadí uchazečů umístí na 31. a následujících místech v sestupném slova 
smyslu (tj. získali menší počet bodů), tj. na místě, které odpovídá počtu uchazečů, v jehož 
důsledku by byl překročen nejvyšší povolený počet žáků (tzv. kapacita) v základní škole, jejíž
činnost vykonává Základní škola Suchohrdly, příspěvková organizace, nejsou přijati.

3. Počet žáků, které je možné přijmout

Počet přijímaných žáků: 30

4. Popis formální části zápisu

a) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) Základní škole Suchohrdly, příspěvková organizace 
doručí přihlášku svého dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Suchohrdly, 
příspěvková organizace. Přitom může:
- s předstihem přihlášku vyplnit (formulář přihlášky je přístupný na 

www.zssuchohrdly.cz) a vyplněnou přihlášku v době zápisu osobně předat v Základní
škole Suchohrdly, příspěvková organizace, 

- vyplnit přihlášku v průběhu zápisu v Základní škole Suchohrdly, příspěvková 
organizace s pomocí zaměstnance školy a následně ji předat v Základní škole 
Suchohrdly, příspěvková organizace.

b) K ověření údajů uvedených v přihlášce je zákonný zástupce uchazeče požádán o 
nahlédnutí do občanského průkazu a rodného listu uchazeče (dítěte).

c) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně ústně informován o registračním čísle 
přiděleném uchazeči, o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutím, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí 
uchazeče, o možnosti odkladu povinné školní docházky. Ústně sdělené informace jsou 
zákonnému zástupci dítěte předány v písemné podobě.

http://www.zssuchohrdly.cz/


5. Popis organizace rozhovoru s dítětem a činností s dítětem

a) Jestliže je při zápisu přítomno i zapisované dítě souhlasí s tím zákonný zástupce dítěte, 
uskuteční se rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. 

b) Rozhovor trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a 
orientační posouzení jeho školní připravenosti. 

c) Další činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte probíhají 
formou hry. Doba trvání této činnosti je nejvýše 10 minut.

d) Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u rozhovoru s dítětem a činností s dítětem.
e) Škola informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní 

docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

6. Možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte

Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte, a to 
od 5.4.2023 do 30.4.2023. 

Žádost o odklad povinné školní docházky je povinně doložena buď 
a) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení 

(pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného 
lékaře 

nebo 
b) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení 

(pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a klinického 
psychologa.

Suchohrdly 9.3.2023

………………
PhDr. Jiří Voborný, Ph.D.
ředitel
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