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Podmínky přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky   
 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Jankov, okres Benešov stanovil níže uvedené 

podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku 

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 žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní 

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

 

Podmínky přijetí: 

1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Obci Jankov, v Obci 

Ratměřice a v Obci Zvěstov. V případě cizinců budou přijaty děti s místem trvalého pobytu 

v těchto obcích.  

2. K základnímu vzdělávání se dále přijímají děti rodičů z jiných obcí, kteří mají zájem 

o vzdělávání v ZŠ Jankov. O přijetí rozhoduje pořadí, ve kterém se dostavili k zápisu, až 

do výše naplnění kapacity stanovené ředitelem školy pro příslušný školní rok. 

 

Stanovení pořadí:  

 Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 

1. k bodu 2.  

 

 

 

Jankově dne  13. 1. 2017            Mgr. Václav Nerad 

             ředitel školy 

 


