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Do prvních tříd  se přednostně přijímají děti podle kritérií: 

1. děti s místem trvalého pobytu v Mnichově Hradišti v příslušném školském 

obvodu základní školy dle OZV č. 1/2022 města Mnichovo Hradiště,  

2. děti s místem trvalého pobytu v Mnichově Hradišti z jiného školského 

obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,  

3. děti s místem trvalého pobytu v Mnichově Hradišti z jiného školského 

obvodu,  

4. děti s místem trvalého pobytu v jiných obcích, kteří v MH společně alespoň 

s jedním rodičem prokazatelně bydlí (nutno prokázat, např. nájemní 

smlouvou apod.), 

5. děti s místem trvalého pobytu v obcích ORP Mnichovo Hradiště, kdy tyto obce 

nemají zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky dle odst. 1 § 178 zákona 561/2004 Sb., 

 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění, a jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, 

6. děti s místem trvalého pobytu v obcích ORP Mnichovo Hradiště, kdy tyto obce 

nemají zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky dle odst. 1 § 178 zákona 561/2004 Sb., 

 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění 

7. děti s místem trvalého pobytu v obcích ORP Mnichovo Hradiště, kdy tyto obce 

mají zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky dle odst. 1 § 178 zákona 561/2004 Sb., 

 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění. 

8. ostatní děti  

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci 

dle 1., poté dle 2. až 8. kritéria. 

Žáci jsou z kapacitních důvodů při zápisu přijímáni do počtu tří paralelních tříd 

(s počtem 24, 24 a 22 žáků ve třídě) ve školním roce 2023/2024. 

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – 

zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.  

V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky 

(kteří dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené 

ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující 

dané kritérium. Losování provede zástupce zřizovatele za přítomnosti ředitele školy 

a jednoho z učitelů příslušné školy.  Losovat se budou čísla, která byla přidělena 

žákům školy při zápisu.  

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum dočasné ochrany, vízum s délkou 

pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. 

 

V Mnichově Hradišti 17. 2. 2023                                                           Mgr. Vladimír Čermák 

                                                                                                                        ředitel školy 
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