
 
 Ředitel ZŠ a MŠ Dolní Slivno, okres Mladá Boleslav (dále jen základní škola) na základě ustanovení 
zákona č. 561/2004 Sb., § 178, v platném znění, vydává tuto směrnici:  
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Tato směrnice stanoví kritéria a podmínky pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy.  
 

Čl. 2 
Způsob zveřejnění konání zápisu 

1. Zveřejnění ve zpravodajích všech obcí ve společném školském obvodu (SŠO).  

2. Zveřejnění na webových stránkách ZŠ a MŠ Dolní Slivno a všech obcí ve SŠO.  

3. Vyhlášení obecním rozhlasem všech obcí ve SŠO.  

4. Vyvěšení informačních letáků na veřejně dostupných místech SŠO.  
 

Čl. 3 
Podmínky pro přijetí 

1. K zápisu se dostaví dítě, které dosáhne nejpozději 31. 8. 2021 věku šesti let.  

2. S ohledem na vyhlášení nouzového stavu proběhne zápis distanční formou bez účasti dětí a 
rodičů ve škole.  

3. Škola zašle nejpozději do 31. 3. 2021 zákonným zástupcům dětí s trvalým pobytem ve SŠO 
potřebné dokumenty.  

4. Zákonní zástupci dětí s trvalým bydlištěm mimo SŠO si mohou dokumenty stáhnout z 
webových stránek školy.  

5. Zákonní zástupci doručí do školy poštou nebo e-mailem vyplněné a podepsané dokumenty 
nejpozději do 30. 4. 2021.  

 
Čl. 4 

Kritéria pro přijímání dětí 
Pro zápis do 1. ročníku na školní rok 2021/2022 je k dispozici 25 míst.  
Do 1. ročníku bude přijato dítě podle kritérií v pořadí:  

1. Dítě s odkladem povinné školní docházky s trvalým bydlištěm ve společném školském obvodu 
(Horní Slivno, Dolní Slivno, Kropáčova Vrutice, Mečeříž, Košátky).  

2. Dítě s trvalým bydlištěm ve společném školském obvodu (Horní Slivno, Dolní Slivno, 
Kropáčova Vrutice, Mečeříž, Košátky).  

3. Dítě s odkladem povinné školní docházky s trvalým bydlištěm mimo společný školský obvod.  

4. Dítě s trvalým pobytem mimo společný školský obvod.  
 
V případě, že počet dětí, splňujících kritérium 3, příp. 4 pro přijetí, bude vyšší, než počet volných míst,  
rozhodne o přijetí ředitel školy na základě výsledků notářsky ověřeného losování.  
 

Čl. 5 
Nabytí účinnosti 

Směrnice nabývá účinnosti 22. 3. 2021.  
 
 
 

 
 

Vladimír Lacina  
   ředitel školy 


