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Kritéria k přijímání dětí do první třídy k plnění povinné školní docházky 

od školního roku 2021/2022  
  

Vážení rodiče, 
zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 se uskuteční online v období od 1. 4. 2021 od 14. 4. 2021.  
 
Zápis je povinný pro děti narozené v době od 1. září 2014 do 31. srpna 2015, dále děti narozené před dnem 1. září 2014, 
které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují. 
Pro děti, které měly odloženou školní docházku v roce 2020/2021 a byly řádně zapsány, je povinný též. 
   
Před zápisem je třeba vyplnit  žádost o přijetí, popřípadě žádost o odklad. Formuláře budou k dispozici na www.zscizova.cz. 
Dále je potřeba kopie občanského průkazu a rodného listu dítěte.  
  
K žádosti o odklad školní docházky je třeba doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. 
Pedagogicko - psychologická poradna Písek, Speciálně pedagogické centrum Strakonice), a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. 
  
V případě, že bude žádost neúplná, budete písemně vyzváni k doplnění žádosti. Správní řízení bude přerušeno. 

Mgr. Jan Kropáček 
ředitel ZŠ Čížová 

  



  
Kritéria k přijímání dětí do první třídy k plnění povinné školní docházky. 

Článek 1 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Čížová, okres Písek, Čížová 18, 398 31 (dále jen „škola“), stanovil následující 
kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o 
přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v případě, kdy počet žádostí o přijetí k plnění povinné školní docházky 

v daném roce, přijatý při zápisu k povinné školní docházce, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí. 

 Článek 2 

Kapacita první třídy školního roku 2021 – 2022 je 34 žáků. Způsob stanovení této kapacity: Celková kapacita základní 
školy je 80 žáků. Základní školu navštěvuje 60 žáků (20 volných míst) a 14 žáků ve školním roce 2020 – 2021 ukončí 

docházku v ZŠ Čížová. Pokud dojde k přestupům žáků, bude tato kapacita aktualizována ke dni zápisu.      

                                                       

Článek 3 

Postup při přijímání dětí do první třídy k plnění povinné školní docházky. 

Přijímání dětí do první třídy k plnění povinné školní docházky probíhá na základě jejich zařazení do jednotlivých skupin a 
skupin, a určení celkového pořadí doručených žádostí zákonných zástupců. Pořadí jednotlivých skupin je následující: 
  
Skupina 1 - Děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu základní školy 

1: Děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu základní školy, které měly odklad, jejichž sourozenec (sourozenci) 
již plní povinnou školní docházku na Základní škole a Mateřské škole Čížová, okres Písek, Čížová 18 



           2: Děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu základní školy, které měly odklad. 
           3: Děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu základní školy, které navštěvují MŠ Čížová. 
           4: Děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu základní školy. 
  
Skupina 2 - Děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy 

1: Děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy, jejichž sourozenec (sourozenci) již plní povinnou 
školní docházku na Základní škole a Mateřské škole Čížová, okres Písek, Čížová 18. 

          2: Děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy.  
  

Článek 4 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce ZŠ u hlavního vstupu do školy a na webových stránkách 
www.zscizova.cz , vždy pod přiděleným registračním číslem v termínu daném správním řádem (nejdéle do 30 dnů od 
podání žádosti). 
 
Zpracování osobních údajů  
Správce je povinen poskytnout subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů dle článku 13 Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů 2016/679 a dle ustanovení § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. Informační povinnost činí správce prostřednictvím Směrnice na ochranu osobních údajů a Zásad 
ochrany osobních údajů, které byly poskytnuty na webových stránkách správce, na vyhrazených místech v interiéru správce 
a na vyžádání u kompetentních zaměstnanců správce. Zásady uveřejněné na webových stránkách lze nalézt zde: 
http://www.zscizova.cz/gdpr-informace-o-ochrane-osobnich-udaju-ve-skole-a-skolskem-zarizeni/ 

 
Tato kritéria k přijímání dětí do první třídy k plnění povinné školní docházky vstupují v platnost 10. 3. 2021 a jejich 
předchozí znění se zruší. 
  
V Čížové 10. 3. 2021 
  

 Mgr. Jan Kropáček, ředitel školy 
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