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Čj: ZSJKT/00419/2021 

Dodatek č.2 

který upravuje dokument č.j. ZSJKT/244/2021 ze dne 5.3.2021 

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od 

školního roku 2021/2022 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné 

školní docházky 

 

Níže nezmíněné části zůstávají v platnosti v původním znění případně ve znění Dodatku č. 1 

č.j. ZSJKT/312/2021 ze dne 16.3.2021 

 

Článek 2 zní nově 

Kapacita prvních tříd školního roku 2021/2022 je 65 žáků. Budou otevřeny maximálně tři 

třídy. Způsob stanovení kapacity: Celková kapacita základní školy je 750 žáků. V základní škole 

je ke dni vydání Dodatku č.2 zapsáno k základnímu vzdělávání 743 žáků (7 volných míst) a 58 žáků 

ve školním roce 2020/2021 ukončí 9 let povinné školní docházky (z toho jeden žák v nižším 

ročníku) a nebude pokračovat v základním vzdělávání.  

Podle § 4 odst. 5 vyhlášky o základním vzdělávání č. 48/2005 Sb. v platném znění, je nejvyšší počet žáků ve 

třídě 30 (na základě trvalé výjimky zřizovatele školy Města Písku je nejvyšší počet žáků ve třídě 34). Nejvyšší 

počet žáků podle věty první se snižuje o 2 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého a 

pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího 

stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet žáků podle věty první se dále snižuje o 1 za každého 

žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený ve větě druhé. Postupem podle 

věty druhé a třetí lze snížit nejvyšší počet žáků ve třídě nejvýše o 5. Snížení nejvyššího počtu žáků ve třídě 

podle věty druhé a třetí se neuplatní u školy, které v jeho uplatnění brání plnění povinnosti přednostního 

přijetí žáka podle § 36 odst. 7 školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u žáka 

zařazeného ve třídě v průběhu školního roku. 

Kapacita prvních tříd se zvýší o počet žáků, kteří do začátku školního roku 2021/2022 přestoupí 

k plnění povinné školní docházky na střední škole. K přijímacímu řízení se ve školním roce 

2020/2021 hlásí 16 žáků 5. ročníku a 8 žáků 7. ročníku. 

Termín přijímacího řízení pro víceletá gymnázia byl nově posunut MŠMT ČR na 5.5. a 

6.5.2021, náhradní pak 2.6. a 3.6.2021. 

Případná uvolněná místa budou nabídnuta nepřijatým uchazečům v pořadí, které bude 

určeno po zápisu losem provedeným školou. 

 

V Písku 9. dubna 2021 

Mgr. Bc. Pavel K o c, ředitel školy 
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