
Kritéria pro přijetí k plnění povinné školní docházky s účinností od 1. 3. 2022 

Kritéria, podle kterých bude ředitelka školy postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. 

ročníku základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí 

překročí kapacitu počtu žáků v první třídě základní školy. 

1) Děti a žáci ve věku povinné školní docházky dle školského zákona s trvalým pobytem 

v obci Hudlice; 

2) Děti a žáci ve věku povinné školní docházky dle školského zákona s trvalým pobytem 

mimo obec Hudlice, jejichž obec nezřizuje ZŠ vůbec (Otročiněves, Trubská); 

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti 

splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2. V případě, že počet uchazečů 

splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. 

K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen 

školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla 

přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude 

následně zveřejněn na stránkách školy. 

Kritéria ředitelky školy pro přijetí žáka v rámci povolení o přestupu  
 

1) Žáci ve věku povinné školní docházky dle školského zákona s trvalým pobytem v obci 

Hudlice; 

2) Do nižších ročníků ZŠ (1. st. ZŠ) jsou přijímáni žáci s trvalým pobytem mimo obec  

Hudlice, jejichž obec nezřizuje ZŠ vůbec (Otročiněves, Trubská); 

3) Od 6. ročníku ZŠ (2. st. ZŠ) jsou přijímáni žáci s trvalým pobytem mimo obec Hudlice, 

jejichž obec nezřizuje ZŠ vůbec nebo zřizuje  pouze 1. st. ZŠ (Otročiněves, Trubská, Nový 

Jáchymov). 

4) Od 6. ročníku ZŠ (2. st. ZŠ) jsou přijímáni žáci s trvalým pobytem mimo obec Hudlice, 

Třídy jsou naplňovány do počtu maximálně 22 žáků. 

Termíny zápisů do 1. ročníků jsou zveřejňovány na stránkách školy. 

 

                                                                                            Mgr. Michaela Holá, ředitelka školy 

 

 

 

 


