
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 

www.zstylova.cz, tel: 382 215 104, e-mail: info@zstylova.cz  

 

 

Čj: ZSJKT 00190/2019 

 

Dodatek č.1 ke Kritériím k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní 

docházky od školního roku 2019/2020 

Na základě Článku 2 Kritérií k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní 

docházky od školního roku 2019/2020 je aktuální kapacita prvních tříd školního roku 

2019–2020 ke dni 5.4.2019 upravena takto: 

Kapacita prvních tříd školního roku 2019 – 2020 je 96 žáků. V základní škole je ke 

dni vydání tohoto dodatku zapsáno k základnímu vzdělávání 734 žáků (16 volných 

míst) a 80 žáků ve školním roce 2018/2019 ukončí 9 let povinné školní docházky a 

nebude pokračovat v základním vzdělávání.  

Podle § 4 odst. 7 vyhlášky o základním vzdělávání č. 48/20005 Sb. v platném znění je 

nejvyšší počet žáků ve třídě 30. Nejvyšší počet podle věty první se snižuje o 2 za 

každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého až pátého stupně 

vzdělávajícího se ve třídě, to platí i u žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího 

stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet podle věty první se dále snižuje o 

1 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uveden 

ve větě druhé. Postupem podle věty druhé a třetí lze snížit nejvyšší počet žáků ve třídě 

nejvýše o 5. To může mít vliv na řízení o přijetí nespádových žáků. Na spádové žáky se 

toto omezení nevztahuje. Snížení nejvyššího počtu žáků ve třídě podle věty druhé až třetí 

se neuplatní, pokud bude v jeho uplatnění bránit plnění povinnosti přednostního přijetí 

žáka podle § 36 odst. 7 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění nebo dojde-li 

ke změně stupně podpůrného opatření u žáka zařazeného ve třídě v průběhu školního 

roku. 
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