
 

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání  
   

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky města Žatce 14.5.2009 č. 99/09 o stanovení školských obvodů 

stanovuje ředitel Základní školy Žatec, Komenského alej 749, okres Louny kritéria přijetí žáků do 1. ročníku 

základního vzdělávání.  

  

Spádová oblast: obvod II.   

je tvořen místními částmi Milčeves, Radíčeves a Bezděkov a následujícími ulicemi a náměstími v místní 

části Žatec: 

Alšova, Čeradická, Dukelská, Elišky Krásnohorské, Fügnerova, Husova 2643 - 8, Holečkova, Chmelařské 

náměstí, J. K. Tyla, Jakubská, Jaroslava Vrchlického, Jiřího Wolkera, K Bezděkovu, K Perči, kapitána 

Jaroše, Karla IV, Karla Hynka Máchy, Karla Škréty, Klášterní, Komenského alej, Kovářská, Lidická, Lva 

Tolstého, Masarykova, Na Výsluní, nám. Prokopa Malého, nám. Prokopa Velkého, náměstí Kruhové, 

Nerudovo náměstí, Nezvalova, Otakara Ševčíka, Perč, Politických vězňů, Pražská, Přátelství, Puškinova, 

Smetanovo náměstí, Studentská, Sukova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, třída Obránců míru, Tyršova, U 

Flory, U Odborů, Úzká, Václava Brožíka, Zdeňka Nejedlého 

 

Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímání na základě žádosti zákonného zástupce podle těchto 

kritérií:  

1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v II. obvodu a žáci umístění v tomto obvodu 

ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro 

preventivě výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku (§ 

36 školského zákona).  

2.  Přijímáni budou žáci, kteří v předcházejícím školním roce byli zapsáni do základní školy a byl jim 

udělen odklad povinné školní docházky.  

3. Přijímáni budou žáci, kteří mají ve škole sourozence.  

4. Přednostně budou přijímáni žáci zaměstnanců školy.  

5. Přijímáni budou žáci s místem dlouhodobějšího pobytu v II. obvodu.  

6. Pokud nebude naplněna kapacita školy, budou přijímáni žáci mimo II. obvod.                 

7. přijetí žáků, kteří nesplní výše zmíněná kritéria, bude rozhodovat los. 

  

        Mgr. Zdeněk Srp 

        ředitel školy 


