
Kritéria Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351,  
okres Svitavy 

pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021  

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165, odst. 1 písm. a) zákona 

č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel Základní školy Moravská 

Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, že ve školním roce 2020/2021 budou 

otevřeny 3 třídy 1. ročníku.  

Kapacita tříd prvního ročníku pro přijímání dětí byla stanovena ve výši 63 

míst (z pedagogicko-psychologických důvodů v průměru 21 žáků na jednu třídu a 

z důvodu kapacity školy). 

V případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí 

stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, případně kapacitu školy (650 

žáků), bude ředitel postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):  

1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy 

Moravská Třebová, Palackého 1351 – viz. Obecně závazná vyhláška města Moravská 

Třebová č. 1/2016, o školských obvodech  základních škol v Moravské Třebové.  

 

2. Dítě, jehož sourozenec je již žákem Základní školy Moravská Třebová, Palackého 

1351, či děti zaměstnanců školy. 

3. Dítě s trvalým pobytem mimo území města Moravská Třebová, v obci, 

 ve které není zřízena škola. 

4. Dítě s trvalým pobytem mimo území města Moravská Třebová, u kterého nejsou 

rodiče (vzhledem ke svému zaměstnání) schopni zajistit vzdělávání  

v místě bydliště. 

  5. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu jiné ZŠ, která je zřizovaná městem 

Moravská Třebová a které má tak možnost navštěvovat jinou ZŠ zřizovanou městem. 

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium 

z důvodu omezeného počtu volných míst, rozhodne se  v rámci jednotlivých kritérií 

2, 3, 4 a 5  o doplnění do doporučeného počtu žáků 1. ročníků losem. Losování bude 

provedeno za účasti zástupce zřizovatele. O výsledku losování bude proveden zápis.  

 

 V Mor. Třebové 10.3.2020    Mgr. Petr Vágner 


