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Č. j.: ZSVI/166/2022
Ve Vilémově, dne 08. 03. 2022

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání
(zápis k povinné školní docházce)
pro školní rok 2022/2023
v Základní škole a Mateřské škole Vilémov, okres Chomutov
Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov svou ředitelkou zveřejňuje následující
informace související se zápisem do prvního ročníku základního vzdělávání (zápisem k povinné
školní docházce) (dále jen „zápis“) pro školní rok 2022/2023
1. Místo, termín a doba zápisu, forma zápisu
Místo zápisu:

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov

Adresa:

Kadaňská 163, Vilémov u Kadaně 431 54

Termín zápisu:

01. 04. (od 00:01 h) – 30. 04. 2022 (do 23:59 h) – pro distanční formu
06. 04. 2022, od 13:00 do 16:00 h – pro prezenční formu

Forma zápisu:

V souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy
prezenční i distanční formou.

2. Kritéria pro přijímání žáků
Základní škola a Mateřskou škola Vilémov, okres Chomutov svou ředitelkou stanovuje následující
kritéria přijetí k základnímu vzdělávání (povinné školní docházce) v souladu s § 36 zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) v platném znění pro přijetí žáků do 1. ročníku v Základní škole a Mateřské škole
Vilémov, okres Chomutov, od 01. 09. 2022 takto:
Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen
do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.


Pořadí přijatých bude určeno podle kritérií:

1. Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu obce
Vilémov, okres Chomutov a ze spádových obcí Libědice, Račetice, Pětipsy, Veliká
Ves/Podlesice.
2. Poté budou přijati žáci mimo náš obvod, kteří mají na ZŠ a MŠ Vilémov, okres
Chomutov sourozence.
3. Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo školský obvod ZŠ a MŠ Vilémov, okres
Chomutov.
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3. Počet žáků, které je možné přijmout
Pro školní rok 2022/2023 budou přijímány děti do naplnění jedné třídy o max. kapacitě 17 žáků.
4. Popis formální části zápisu
4.1 Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) doloží do školy tyto dokumenty:






Žádost o přijetí ke vzdělávání k povinné školní docházce
Zápisní list 2022/2023
rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte
Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – musí předložit oprávnění dítě
zastupovat.
U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku – doložit
kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

4.2 Tiskopisy k zápisu
Tiskopisy k zápisu dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednou v ředitelně školy na adrese
Kadaňská 163, Vilémov u Kadaně 431 54 (a to vždy po předchozí telefonické domluvě – tel.:
474 397 183 nebo 772 721 561) nebo jsou dostupné v elektronické podobě na webových
stránkách školy www.skola-vilemov.cz v sekci „Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023“.
5. Možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte
Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte, a to od
01. 04. do 30. 04. 2022 a doloží tyto dokumenty:






Žádost o odklad povinné školní docházky
Zápisní list 2022/2023
rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte
Vyjádření PPP /SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa
Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat.

Ve Vilémově, 08. 03. 2022

Mgr. Jana
Budáková,
MBA
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