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Čj. 
 

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce) 
pro školní rok 2017/2017 v Základní škole Velvary, okres Kladno 

 
 
Základní škola Velvary svým ředitelem zveřejňuje následující informace související se 
zápisem do prvního ročníku základního vzdělávání (zápisem k povinné školní docházce) (dále 
jen „zápis“) pro školní rok 2017/2018 
 
1. Místo a doba zápisu 
2. Kritéria pro přijímání žáků, 
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 Velvary, okres Kladno 
Adresa: Školní 269, Velvary 273 24 
Místnosti: pavilon ZŠ Velvary 
 
Doba zápisu: 6. a 7. dubna 2017, od 13. 00 do 17.00  hodin 
 
 
2. Kritéria pro přijímání žáků 
 
Základní škola Velvary svým ředitelem stanovuje následující kritéria přijetí k základnímu 
vzdělávání (povinné školní docházce) v Základní škole Velvary 
 
2. 1 Kritéria přijetí uchazečů, které Základní škola Velvary jako škola spádová přijímá 
přednostně DĚTI ZE SPÁDOVÉ OBLASTI. 
 
2. 1. 1 Základní škola Velvary svým ředitelem přednostně přijímá uchazeče s místem 
trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Velvary a uchazeče umístěné v tomto 



obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve 
školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků 
uvedené ve školském rejstříku. Školský obvod Základní školy Velvary , spádová oblast města 
Velvary. 
 

 
 
 
2. 1. 2 Jestliže je počet uchazečů s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní 
školy Velvary a počet uchazečů umístěných v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon 
ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou 
péči, vyšší, než je počet uchazečů, které lze přijmout do výše povoleného počtu žáků uvedené 
ve školském rejstříku, pak jsou přednostně přijati uchazeči, kterým byl povolen odklad 
povinné školní docházky. 
 
2. 1. 3 Jestliže je počet uchazečů uvedených v bodě 2. 1. 2 (uchazeči s místem trvalého pobytu 
ve školském obvodu Základní školy Velvary, a uchazeči umístění v tomto obvodu ve 
školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení 
pro preventivně výchovnou péči, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky) vyšší 
než je počet uchazečů, které lze přijmout do výše povoleného počtu žáků uvedené ve 
školském rejstříku, pak jsou přijatí uchazeči určeni losováním (přijatí uchazeči jsou 
vylosováni). Losování provede člen ředitel školy v přítomnosti člena školské rady a zástupce 
zákonných zástupců uchazečů v den určený ředitelem školy a oznámený způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Z losování se pořídí videozáznam. 
 
2. 1. 4 Jestliže jsou přijati všichni uchazeči uvedení v bodě 2. 1. 2 (uchazeči s místem trvalého 
pobytu ve školském obvodu Základní školy Velvary, a uchazeči umístění v tomto obvodu ve 
školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení 
pro preventivně výchovnou péči, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky), jsou 
přednostně přijati,  



- uchazeči, kterým nebyl povolen odklad povinné školní docházky,  
- kteří nejsou přednostně přijímání na více spádových škol. 

 
2. 1. 5. Jestliže je počet uchazečů uvedených v bodě 2. 1. 4 (uchazeči s místem trvalého 
pobytu ve školském obvodu Základní školy Velvary, a uchazeči umístění v tomto obvodu ve 
školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení 
pro preventivně výchovnou péči, kterým nebyl povolen odklad povinné školní docházky, kteří 
nejsou přednostně přijímáni na více spádových škol) vyšší než je počet uchazečů, které lze 
přijmout do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku, pak jsou přijatí 
uchazeči určeni losováním (přijatí uchazeči jsou vylosováni). Losování provede člen ředitel 
školy v přítomnosti člena školské rady a zástupce zákonných zástupců uchazečů v den určený 
ředitelem školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový přístup. Z losování se pořídí 
videozáznam. 
 
2. 1. 6 Jestliže jsou přijati všichni uchazeči uvedení v bodě 2. 1. 4 (uchazeči s místem trvalého 
pobytu ve školském obvodu Základní školy Velvary, a uchazeči umístění v tomto obvodu ve 
školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení 
pro preventivně výchovnou péči, kterým nebyl povolen odklad povinné školní docházky, kteří 
nejsou přednostně přijímání na více spádových škol), jsou přednostně přijati,  
- uchazeči, kterým nebyl povolen odklad povinné školní docházky,  
- kteří jsou přednostně přijímání na více spádových škol, 
- jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, jejíž činnost 

vykonává Základní škola Velvary  
 

2. 1. 5 Jestliže je počet uchazečů uvedených v bodě 2. 1. 6 (uchazeči s místem trvalého pobytu 
ve školském obvodu Základní školy Velvary, a uchazeči umístění v tomto obvodu ve 
školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení 
pro preventivně výchovnou péči, kterým nebyl povolen odklad povinné školní docházky, kteří 
nejsou přednostně přijímání na více spádových škol, jejichž sourozenec se v době vydání 
rozhodnutí vzdělává v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Velvary) vyšší 
než je počet uchazečů, které lze přijmout do výše povoleného počtu žáků uvedené ve 
školském rejstříku, pak jsou přijatí uchazeči určeni losováním (přijatí uchazeči jsou 
vylosováni). Losování provede člen ředitel školy v přítomnosti člena školské rady a zástupce 
zákonných zástupců uchazečů v den určený ředitelem školy a oznámený způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Z losování se pořídí videozáznam. 
 
 
2. 2 Kritéria přijetí uchazečů, pro které Základní škola Velvary není školou spádovou 
 
2. 2. 1 Pouze tehdy, když jsou přijati všichni uchazeči s místem trvalého pobytu ve školském 
obvodu Základní školy Velvary, a uchazeči umístění v tomto obvodu ve školském zařízení 
pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně 
výchovnou péči, jsou následně přijatí uchazeči, s místem trvalého pobytu mimo školský 
obvod Základní školy Velvary, a uchazeči umístění mimo tento školský obvod ve školském 
zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro 
preventivně výchovnou péči. 
 
2. 2. 2. Přednostně jsou přijímáni uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský obvod 
Základní školy Velvary, a uchazeči umístění mimo tento školský obvod ve školském zařízení 
pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně 



výchovnou péči, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělá v základní škole, 
jejíž činnost vykonává Základní škola Velvary. 
 
2. 2. 3. Jestliže je počet uchazečů uvedených v bodě 2. 2. 2. (uchazeči s místem trvalého 
pobytu mimo školský obvod Základní školy …, a uchazeči umístění mimo tento školský 
obvod ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském 
zařízení pro preventivně výchovnou péči, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí 
vzdělá v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Velvary) vyšší, než je počet 
uchazečů, které lze přijmout do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku, 
pak jsou přijatí uchazeči určeni losováním (přijatí uchazeči jsou vylosováni). Losování 
provede člen ředitel školy v přítomnosti člena školské rady a zástupce zákonných zástupců 
uchazečů v den určený ředitelem školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Z losování se pořídí videozáznam. 
 
 
3. Počet žáků, které je možné přijmout 
 
Počet žáků, které je možné přijmout: 90 žáků 
 
 
4. Popis formální části zápisu 
 
4. 1 Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) podá vyplněnou žádost (přihlášku) o přijetí 
k základnímu vzdělávání svého dítěte v Základní škole Velvary, v místnosti: učebna 2.B 
(stará budova – vedlejší vchod, přízemí), případě na místě s pomocí zaměstnance (asistenta 
pedagoga) Základní školy Velvary žádost (přihlášku) vyplní.  
 
4. 2 Tiskopis žádosti (přihlášky) o přijetí k základnímu vzdělávání lze vyzvednou v kanceláři 
školy, k dispozici bude i při zápisu k PŠD. Dále je tiskopis žádosti (přihlášky) o přijetí 
k základnímu vzdělávání dostupný v elektronické podobě na www.zsvelvary.cz 
 
4. 3 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 požádat o odklad povinné školní docházky. Ústně sdělené informace 
jsou zákonnému zástupci dítěte také předány v písemné podobě. 
 
 
5. Popis organizace rozhovoru s dítětem 
 
Jestliže je při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí s tím zákonný zástupce dítěte, 
uskuteční se rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Rozhovor trvá 
nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační 
posouzení jeho školní připravenosti.  
 
Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u rozhovoru s dítětem.  
 
 
6 Možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte 
 



Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte, a to 
od 1. do 30. 4. 2017. 
 
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. 
 
Velvary, 16. března 2017 
 
 
……………… 
Mgr. Petr Došek 
ředitel 


