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Podmínky přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do Základní školy a Mateřské školy Krupka, Teplická 

400 pro školní rok 2022 / 2023 

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Krupka, Teplická 400 stanovil níže uvedené podmínky, podle kterých 

bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků nadepsané základní školy k plnění povinné školní docházky. 

Plnění povinné školní docházky je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

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

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu 

Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na 

jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo 

vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.  

Maximální počet dětí přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ustanovení § 

165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském 

rejstříku. Maximální počet dětí přijímaných do prvních tříd naší základní školy je 60. 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení školských obvodů spádových základních škol zřizovaných 

Městem Krupka stanovuje: 

Spádová škola: Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400  

Školský obvod je vymezen ulicemi: 1. máje, Alejní, Bohosudovská, Cínová, Dolní, Družstevní, Důl V, Fojtovice, 

Horní Krupka, Horní náměstí, Hornická stezka, Horská, Hřbitovní, Husitská, Jiráskova, K Plovárně, Letná, Libušín, 

Martinka, Mlýnská, Na Hamrech, Na Hradbách, Na Hrázi, Na Kašičce, Na Lukách , Na Příkopě, Na Výrovce, Nádražní – 

Krupka Vrchoslav, Nová Vrchoslav, , Pod Stadionem, Pod Tratí, Poštovní, Prokopská, Příčná, Sídliště, Sídliště Nad 

plovárnou, Slunečná, Střelecká stezka, Teplická, U Mlýna, U Nádraží – část Krupka, U Plovárny, U Přítkova, U Stadionu, 

U Tvrziště, U Vápenky, Vinohrady, Za Školou, Zahradní. 

 

K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na 

území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové 

oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  2.6.2022 v čase 13,00 – 14,00. 

 

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб 

стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на 

території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців 

призначений термін реєстрації 2 червня 2022 13,00 – 14,00. 

 

Děti budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců podle těchto 

kritérií: 

 

1. Přednostně budou přijímáni děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a Mateřské školy 

Krupka, Teplická 400 a děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy.  

2. Budou přijati žáci, kteří v předcházejícím školním roce byli zapsáni na Základní školy a Mateřské školy Krupka, 

Teplická 400 a byl jim udělen odklad povinné školní docházky. 

3. Budou přijati děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a Mateřské školy Krupka, 

Teplická 400, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy a Mateřské školy Krupka, Teplická 400.  

4. Budou přijati děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy a Mateřské školy Krupka, 

Teplická 400, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy a Mateřské školy Krupka, Teplická 400. 

5. Budou přijati děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy a Mateřské školy Krupka, 

Teplická 400, jejichž sourozenec není žákem Základní školy a Mateřské školy Krupka, Teplická 400. 

 

Stanovení pořadí:  

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. k bodu 5.v tomto pořadí.  

V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující danou podmínku, 

protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi 

všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. 

Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. 

  

Krupka, 29.3.2022        Mgr. Tomáš Liška, MBA 

              ředitel školy 
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