
 

Kritéria přijímání dětí k povinné školní docházce 

pro školní rok 2023/2024  

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku 

věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění 

povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a 

požádá-li o to jeho zákonný zástupce.   

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ 

1)  Splnění podmínek k zápisu:  

 ▪ dosažení 6ti let věku dítěte do 31. 8. 2023  

 ▪ dosažení 6ti let věku dítěte v době září – prosinec 2023  

    (podmínka: vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra)  

 ▪ dosažení 6ti let věku dítěte v době leden – červen 2024  

    (podmínka: vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra) 

    

2) Dítě po odkladu povinné školní docházky  

   

3) Vyplnění písemné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zákonným zástupcem  

(předložení občanského průkazu nebo pasu, rodného listu dítěte, u cizinců –  

 předložení pasu s platným povolením k pobytu) 

 

4) Tělesná a duševní zralost dítěte  

 

5) V případě vyšší poptávky než nabídky pro přijetí k základnímu vzdělávání, tj. pokud bude 

počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole, Příbram VII, Bratří Čapků 

279, příspěvkové organizaci, přesahovat možný počet přijatých dětí, bude rozhodovat 

členství v HC Příbram (budujeme hokejovou školu) a trvalé bydliště dítěte (Příbram + 

obce spadající do katastru Příbram). V dalším nutném případě dojde k losování dětí dle 

stanovených pravidel. 

 

6) Pro přijetí do bilingvní třídy je nutné, aby zákonný zástupce při zápisu jeho dítěte 

k povinné školní docházce tuto skutečnost zmínil a o zařazení do bilingvní třídy zažádal. 

 

 

PLÁNUJEME OTEVŘÍT TŘI  PRVNÍ TŘÍDY + DVĚ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY. 

 

  V Příbrami dne 1.9.2022                      Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy 
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