
PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY K PLNĚNÍ 

POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

(KRITÉRIA K PŘIJETÍ DÍTĚTE) 

do přípravné třídy Základní školy Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, 

příspěvková organizace 

 

Plnění povinného předškolního vzdělávání je stanoveno ustanoveními § 33, § 34 a § 35 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v platném znění.  

Podmínky zřízení přípravné třídy jsou stanoveny § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 

Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev, náboženská společnost, které bylo přiznáno 

oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, a jiná právnická nebo fyzická 

osoba, zřizující školy a školská zařízení podle § 8 odst. 6, mohou zřizovat přípravné třídy 

základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u 

kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně 

děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, 

pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, 

svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu.  

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost 

zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského 

zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je 

součástí školního vzdělávacího programu. 

Maximální počet žáků přijímaných do přípravných tříd základní školy stanoví ředitel 

základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění.  

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., 

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

platném znění, stanovil ředitel Základní školy Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, 

příspěvková organizace s ohledem na stanovenou celkovou kapacitu školy, že ve školním roce  

2023/2024 bude v případě schválení zřizovatelem školy (MěÚ 

Česká Lípa) a souhlasu Krajského úřadu Libereckého kraje 

 zřízena 1 přípravná třída. 

Bude přijato maximálně 15 žáků. 

 

Vyhoví-li ředitel žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznámí své rozhodnutí zveřejněním 

seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude umístěn na dveřích 

hlavního vstupu do budovy školy  a zároveň bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 



přístup na www.zsslovanka.cz, a to alespoň na dobu patnácti dnů. Seznam všech přijatých žáků 

bude zveřejněn nejpozději 1. 7. 2023. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za 

oznámená (podle § 183 odst. 2 školského zákona).  

 

V případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí 

stanovenou kapacitu pro přípravný ročník základní školy, bude ředitel postupovat dle 

těchto kritérií (v daném pořadí):  

1. Pro spádové děti:  

Do základní školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v příslušném 

školském obvodu Základní školy Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková 

organizace a kterým byl současně povolen odklad povinné školní docházky.  

SPÁDOVÝ OBVOD ZÁKLADNÍ ŠKOLY SLOVANKA, ČESKÁ LÍPA, Antonína Sovy 

3056, p. o.:  

Ulice: Antonína Sovy, Bendlova, Českokamenická, Děčínská (severní 

strana), Hálkova, Heroutova, Kovářova, Na Nivách, Příčná, Slovanka, U 

Hřiště, U Střelnice, V Cihelně, Wolkerova, Zahradní, Západní, 

Železničářská.  

Část města: Manušice. 

 

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující kritérium spádovosti, 

protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno 

transparentní losování (viz níže).  

 

2. Pro nespádové děti:  

Pokud bude mít škola kapacitu i na přijetí nespádových dětí, budou přednostně přijaty ty 

děti, jejichž sourozenci budou ve školním roce 2023-2024 plnit povinnou školní docházku 

v 1. – 9. ročníku Základní školy Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková 

organizace.  

Pokud bude mít škola kapacitu i na přijetí nespádových dětí bez sourozenců na škole, přijme 

je bez dalších podmínek do naplnění kapacity přípravného ročníku.  

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující výše zmíněná kritéria 

bodu 2 (pro nespádové děti), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, 

bude provedeno transparentní losování.  

Způsob losování: 

K losování dojde mezi všemi dětmi, které splňují dané kritérium. Losovat se budou 

registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno 

zástupcem školské rady z neprůhledného sáčku za přítomnosti ředitele školy. Losování bude 



veřejné, proběhne na půdě školy. O výsledku losování bude proveden zápis. Zákonní zástupci 

dětí budou informováni s dostatečným časovým předstihem o termínu losování, které proběhne 

za jejich případné přítomnosti. Z losování bude pořízen videozáznam.  

Pro přijetí dítěte jsou rozhodující výše uvedená kritéria, nikoliv čas nebo 

pořadí, ve kterém podají zákonní zástupci dítěte Žádost o přijetí do 

přípravné třídy. 

 

České Lípě dne 01. 03. 2023   

Mgr. Václav Špetlík, ředitel školy 

 

                                            

  


