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

a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky Města Česká Třebová o stanovení spádových 

oblastí jednotlivých základních škol stanovuje ředitelka Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice kritéria 

pro přijetí žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024. Žáci budou do 1. ročníku 

základní školy přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců přednostně podle těchto kritérií: 

 

1. děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Česká Třebová, Ústecká 

ulice;  

 

2. děti s místem trvalého pobytu v České Třebové z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již 

žákem Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice; 

 

3. děti s místem trvalého pobytu v České Třebové z jiného školského obvodu; 

 

4. děti s místem trvalého pobytu mimo Českou Třebovou, jejichž sourozenec je již žákem Základní 

školy Česká Třebová, Ústecká ulice; 

 

5. děti s místem trvalého pobytu mimo Českou Třebovou. 

 

Žáci budou přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií.  

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem 

dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do 1. třídy.  

 

V případě, že v kritériích 2 – 5 nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky (kteří dané kritérium 

splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. Losovat 

se bude ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede Ing. Dagmar Havránková (členka školské 

rady), event. Ing. Alica Hudečeková (vedoucí odboru školství), za přítomnosti Mgr. Pavlíny Vomáčkové 

(členky vedení školy), event. Mgr. P. Duškové (zástupkyně ředitelky). Losování proběhne veřejně, účast 

zákonných zástupců je možná. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu. 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání, ani pořadí podané žádosti. 

 

Pro školní rok 2023/2024 je maximální počet dětí přijatých do 1. ročníku 60. Překročit tento maximální 

počet je možné pouze v případě, že se bude jednat o děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu 

Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice. 

 

 

V České Třebové dne 9. 3. 2023     Mgr. Pavlína Vomáčková 

               ředitelka školy   
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