
 

1. Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává ředitelka školy jako 

statutární orgán tuto směrnici. 

2. Kritéria 

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Komořany, okres Vyškov, příspěvková 

organizace, v souladu s ustanovením platného Školského zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, stanovuje pravidla 

pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy, podle kterých budou přednostně přijaty: 

1. děti s místem trvalého pobytu v Komořanech, 

2. děti, kterým byl udělen ředitelkou této školy v minulém roce odklad povinné školní 

docházky, 

3. děti zaměstnanců této školy, 

4. děti s místem trvalého pobytu v jiné obci, jejichž sourozenec je již žákem této školy, 

5. děti s místem trvalého pobytu mimo Komořany (kromě bodu 2,3 a 4). 

Děti budou přijímány dle jednotlivých kritérií. V případě, že v jednom kritériu nebude v 

možnostech školy přijmout všechny děti (které dané kritérium splňují), protože by došlo k 

překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde 

ze všech dětí splňující dané kritérium.  

Postup při losování: 

- losování provede komise tvořená dvěma pedagogickými zaměstnanci školy, 

- místo, termín losování a zúčastněné pedagogické zaměstnance školy určí ředitelka 

školy, 

- do osudí budou vloženy lístky s vyznačeným registračním číslem losovaných žadatelů, 
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- členové komise postupně z osudí vytáhnou/ vylosují počet lístků odpovídající počtu 

dětí, které je možné přijmout do stanovené kapacity, 

- komise pořídí z losování stručný zápis, ve kterém uvedou registrační čísla 

vylosovaných žadatelů, zápis členové komise podepíší a předají ho ředitelce školy. 

3. Stanovení počtu přijatých žáků pro školní rok 2022/2023 

     -       Pro školní rok 2022/2023 stanovila ředitelka školy počet přijatých žáků na 13. 

 

4. Závěrečná ustanovení 

Směrnici zveřejňuje ředitelka školy následujícím způsobem: vyvěšením na nástěnce u 

hlavního vchodu před zápisem do ZŠ a na webových stránkách školy. 

 

V Komořanech dne 31.3.2022 

 

       Mgr. Vladimíra Miklošková 

          ředitelka školy 

 


