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Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol 
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Seznámení rady města s Kritérii pro přijímání dětí do 1. tříd ZŠ ve Žďáře nad Sázavou. Jsou zde 
stanoveny počty tříd a počty dětí, které budou přijaty do prvních tříd jednotlivých základních škol.  
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Rada města po projednání byla seznámena s Kritérii pro přijímání dětí do 1. tříd jednotlivých 
základních škol ve Žďáře nad Sázavou v předloženém znění. 
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Název materiálu: Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol 
 
Počet stran:  3 
Počet příloh:  Přehled celkového počtu žáků a tříd na základních školách ve Žďáře nad  

Sázavou 
                      Kritéria jednotlivých základních škol (4) 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou je zřizovatelem 4 základních škol ve Žďáře nad Sázavou. 
V posledních letech došlo k většímu poklesu žáků v mateřských školách ve městě, který se 
následně promítl do základních škol. Město Žďár nad Sázavou se na tuto situaci snažilo 
s předstihem připravit. Na MěÚ byla jmenována komise pro řešení základního školství ve 
městě, která zpracovala dlouhodobější výhled počtu žáků a naplněnosti škol ve městě.  
Rozhodnutím rady a zastupitelstva města došlo k 1. 7. 2004 ke sloučení ZŠ Švermova 4 se 
ZŠ Zámek a dále k 1. 7. 2004 ke splynutí 1. ZŠ nám. Republiky 4 se ZŠ Palachova 35. 
V červnu 2003 bylo přijato usnesení zastupitelstva města o splynutí ZŠ Komenského 6 a ZŠ 
Komenského 2 s účinností do 1. 7. 2006. K tomuto kroku již nedošlo (nebylo doporučeno 
radou města k projednání do zastupitelstva města). Po vzájemné dohodě vedení města  
a Kraje Vysočina došlo rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 18. 12. 2003 k integraci 
činností součástí Speciálních škol a to Zvláštní školy a Pomocné školy na Základní školu 
Komenského 6 s účinností od 1. 9. 2004.  
 
Po tomto rozhodnutí docházelo postupně k nerovnoměrné naplněnosti škol a k velkému 
rozdílu počtu přijatých dětí do 1. tříd základních škol. Neutěšenou situaci se město snažilo 
řešit přehodnocením v té době stávající kapacity žáků každé základní školy ve spolupráci 
s Krajskou hygienickou stanicí v Jihlavě, pobočkou ve Žďáře nad Sázavou.  
Rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 22. 6. 2005 byla realizována úprava kapacity žáků 
v PO MŠ z 818 na 698 dětí, na ZŠ Komenského 2 ze 700 na 540 žáků a na ZŠ Komenského 
6 ze 780 na 554 žáků, kapacita na ZŠ Palachova 2189/35 nebyla upravována, protože její 
prostorové podmínky byly vyhovující. Kapacita  ZŠ Švermova 4 byla upravena o rok později 
usnesením zastupitelstva ze dne 21. 9. 2006 z 992 na 920 žáků. S účinností od 4. 9. 2013 
byla upravena kapacita příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou na 716 
dětí v rejstříku škol a školských zařízení. U Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 
došlo s účinností od 1. 9. 2015 ke snížení kapacity školy na 880 žáků a zvýšení kapacity 
školní výdejny při ZŠ Santini na 110 strávníků v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
O velké nerovnoměrnosti při přijímání dětí do 1. tříd základních škol ve městě bylo dále 
jednáno na poradě ředitelů příspěvkových organizací ZŠ už během roku 2010, kde bylo 
s řediteli projednáno dodržování vzájemné dohody v počtu otevíraných 1. tříd na jednotlivých 
základních školách ve městě. Dodržování této vzájemné dohody řediteli základních škol 
nebylo zcela efektivním řešením. 
 
Od konce roku 2011 byla poprvé nastavena řediteli škol Kritéria pro přijímání dětí do  
1. ročníku základních škol ve Žďáře nad Sázavou pro školní rok 2012/2013. Tato otázka 
Kritérií byla opakovaně otevírána na poradách ředitelů PO základních škol v roce 2013  
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a 2014, kde byl všemi řediteli projednáván návrh obecných kritérií s tím, že stávající Kritéria 
se nebudou měnit, ale pouze aktualizovat vždy pro konkrétní lednový zápis. Dne 10. 11. 
2015 se konala porada ředitelů PO mateřské školy a základních škol ve Žďáře nad Sázavou, 
kde ředitelé předložili panu místostarostovi zaktualizovaná Kritéria pro přijímání dětí do  
1. tříd základních škol pro zápis v lednu 2016, která se předkládají radě města na vědomí.  
 
Stanovená Kritéria jednotlivými školami, by měla postupně v horizontu několika let zmírnit 
velký nepoměr v počtu přijímaných dětí do 1. ročníků základních škol.  
Pro přehlednost a ucelenost informací jsou přílohou toho materiálu také tabulky s celkovým 
počtem žáků a tříd v průběhu jednotlivých školních roků.   
 
Geneze případu 

 Usnesení ZM ze dne 22. 6. 2005, č.j. 18/05/ŠKS /1 – Kapacita PO ZŠ, PO MŠ 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje organizaci, přehodnocení kapacity 
budov příspěvkových organizací ZŠ, MŠ a zařazení do rejstříku škol a školských 
zařízení pro následující školní rok dle návrhu v předloženém materiálu: 
- Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, příspěvková organizace – nová 
kapacita dle rejstříku škol a školských zařízení je 554 žáků 
- Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2, příspěvková organizace – nová 
kapacita dle rejstříku škol a školských zařízení je 540 žáků 

 
 Usnesení ZM 21. 9. 2006 – kapacita Základní školy Žďár nad Sázavou, 

Švermova 4 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přehodnocení kapacity žáků Základní 
školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 a zařazení do rejstříku škol a školských 
zařízení s nově stanovenou kapacitou 920 žáků podle návrhu ředitele školy. 
 

 Usnesení ZM ze dne 27. 6. 2013 – navýšení kapacity MŠ na 716 dětí 
           Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení kapacity MŠ Žďár nad                                 
           Sázavou  v rejstříku škol a školských zařízení. 

 
 Usnesení ZM 3. 9. 2015 – snížení kapacity Základní školy Žďár nad Sázavou, 

Švermova 4 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje snížení kapacity žáků Základní školy 
Žďár nad Sázavou, Švermova 4 a zápis změny do rejstříku škol a školských zařízení 
s nově stanovenou kapacitou 880 žáků podle návrhu ředitele školy. 
 

 Usnesení ZM 3. 9. 2015 – zvýšení kapacity školní výdejny při ZŠ Santini 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zvýšení kapacity školní výdejny při ZŠ 
Santiniho a zápis změny do rejstříku škol a školských zařízení s nově stanovenou 
kapacitou 110 strávníků podle návrhu ředitele školy. 

 
Návrh řešení 
Seznámení rady města s dohodnutými Kritérii ředitelů PO základních škol ve Žďáře nad 
Sázavou. Projednaná Kritéria každé školy zveřejní ředitel příspěvkové organizace na 
webových stránkách školy před zápisem dětí do 1. tříd. Obsahem předložených Kritérií pro 
přijímání dětí do 1. ročníků základních škol ve městě je zejména stanovení dohodnutého 
počtu tříd a dětí v 1. třídách, které by ředitelé základních škol měli dodržovat. Takto 
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stanovené podmínky by měly postupně zamezit prohlubující se nerovnoměrnosti při přijímání 
dětí do 1. tříd základních škol ve městě.      
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání byla seznámena s Kritérii pro přijímání dětí do 1. tříd jednotlivých 
základních škol ve Žďáře nad Sázavou v předloženém znění. 

 
Doporučení předkladatele 
Seznámení rady města s předloženými Kritérii. V případě nedodržení odsouhlasených 
kritérií  řediteli základních škol se bude dále nerovnoměrné naplnění základních škol 
ve Žďáře nad Sázavou prohlubovat.  
 
Stanoviska  
Obecná kritéria byla řediteli PO základních škol zaktualizována a předložena v písemné 
podobě panu místostarostovi pro oblast školství na poradě ředitelů PO mateřské školy a 
základních škol konané dne 10. 11. 2015. 
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Návrh obecných Kritérií pro přijímání žáků do 1. tříd, která se každoročně 
aktualizují pro lednový zápis  

 
 

Ve školním roce 2016/2017 budou na 
 
Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 2 
otevřeny 2 první třídy do maximálního celkového počtu 52 žáků prvních ročníků 
 
Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6 
otevřeny 2 první třídy do maximálního celkového počtu 52 žáků prvních ročníků 
 
Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 
otevřeny 4 první třídy (včetně jedné třídy na odloučeném pracovišti Základní škola 
Santini) do maximálního celkového počtu 100 žáků prvních ročníků 
 
Základní škole Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 
otevřeny 3 první třídy do maximálního celkového počtu 78 žáků prvních ročníků 
 
 
 
 
Přednostně budou do 1. ročníku přijaty děti podle následujících Kritérií v daném pořadí: 
 
1/  Děti, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu základní školy. 
 
2/  Děti, kterým byl ředitelem této školy udělen v minulém školním roce odklad  

povinné školní docházky. 
 
3/  Děti, které mají sourozence na této škole. 
 

Rozhodujícím podkritériem v bodě 3/ bude ročník, který sourozenec navštěvuje  
a přednostně bude přijato dítě, které má sourozenec v nižším ročníku. 

 
4/  Děti, které mají trvalé bydliště mimo spádový obvod této školy, a současně mají  

trvalé bydliště ve Žďáře nad Sázavou. 
 
5/  Ostatní děti až do naplnění kapacity prvních ročníků. 
 

V rámci jednotlivých Kritérií se bude pořadí stanovovat podle data narození 
zapisovaných dětí, tzn. od nejstarších dětí k mladším. 

 
 
Každá škola použije ve svých Kritériích konkrétní variantu.  

 



 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

Přehled celkového počtu žáků a tříd na základních školách ve Žďáře nad Sázavou 
 

 

Školní rok 
2008/2009 

Počet 
běžných tříd 

Počet 
žáků 

Počet 
spec.tříd 

Počet 
žáků 

Přípravná 
třída 

Celkem 
žáků na škole 

ZŠ Kom 2, Žďár n. S.  19 462 1 13   475 
ZŠ Kom 3, Žďár n. S.  11 226 12 89 14 329 
ZŠ Švermova, Žďár n. S.   32 781       867 
                  ZŠ Santini   5 86       
ZŠ Palachova 24 513 4 52   565 
  91 2068 17 154 14 2236 
 

Školní rok 
2009/2010 

Počet 
běžných tříd 

Počet 
žáků 

Počet 
spec.tříd 

Počet 
žáků 

Přípravná 
třída 

Celkem 
žáků na škole 

ZŠ Kom 2, Žďár n. S.  19 462       462 
ZŠ Kom 3, Žďár n. S.  10 188 12 82 13 283 
ZŠ Švermova, Žďár n. S.   31 765       854 
                  ZŠ Santini   5 89       
ZŠ Palachova 22 483 3 38   521 
  87 1987 15 120 13 2120 
 

Školní rok 
2010/2011 

Počet 
běžných tříd 

Počet 
žáků 

Počet 
spec.tříd 

Počet 
žáků 

Přípravná 
třída 

Celkem 
žáků na škole 

ZŠ Kom 2, Žďár n. S.  19 462       462 
ZŠ Kom 3, Žďár n. S.  11 188 11 82 13 283 
ZŠ Švermova, Žďár n. S.   31 770       871 
                  ZŠ Santini  5 101       
ZŠ Palachova 21 450 3 35   485 
  87 1971 14 117 13 2101 

 

Školní rok 
2011/2012 

Počet 
běžných tříd 

Počet 
žáků 

Počet 
spec.tříd 

Počet 
žáků 

Přípravná 
třída 

Celkem 
žáků na škole 

ZŠ Kom 2, Žďár n. S.  19 469       469 
ZŠ Kom 3, Žďár n. S.    9 146 10 90 15 251 
ZŠ Švermova, Žďár n. S.   32 778       879 
                  ZŠ Santini   5 101       
ZŠ Palachova 20 439 2 23   462 
  85 1933 12 113 15 2061 
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Školní rok 
2012/2013 

Počet 
běžných tříd 

Počet 
žáků 

Počet 
spec.tříd 

Počet 
žáků 

Dvě 
přípravné 

třídy 
Celkem 

žáků na škole 
ZŠ Kom 2, Žďár n. S.  19 473       473 
ZŠ Kom 3, Žďár n. S.  10 174 7 65 21 260 
ZŠ Švermova, Žďár n. S.   31 752       858 
                  ZŠ Santini  5 106       
ZŠ Palachova 21 449     449 
  86 1954 7 65 21 2040 

 

Školní rok 
2013/2014 

Počet 
běžných tříd 

Počet 
žáků 

Počet 
spec. tříd 

Počet 
žáků 

Přípravná 
třída 

Celkem 
žáků na škole 

ZŠ Kom 2, Žďár n. S.  19 479       479 
ZŠ Kom 3, Žďár n. S.  11 195 7 49 10 254 
ZŠ Švermova, Žďár n. S.   30 730       836 
                  ZŠ Santini   5 106       
ZŠ Palachova 21 450     450 
  86 1960 7 49 10 2019 

 

Školní rok 
2014/2015 

Počet 
běžných 

tříd 
Počet 
žáků 

Počet 
spec. tříd 

Počet 
žáků 

Přípravná 
třída 

Celkem 
žáků na škole 

ZŠ Komenského 2, Žďár n. S.  19 476       476 
ZŠ Komenského  6, Žďár n. S.  11 206 7 51 11 268 
ZŠ Švermova, Žďár n. S.   30 725       833 
                  ZŠ Santini   5 108       
ZŠ Palachova 21 469     469 
  86 1984 7 51 11 2046 
 

Školní rok 
2015/2016 

Počet 
běžných 

tříd 
Počet 
žáků 

Počet 
spec. tříd 

Počet 
žáků 

Přípravná 
třída 

Celkem 
žáků na škole 

ZŠ Komenského 2, Žďár n. S.  19 466       466 
ZŠ Komenského  6, Žďár n. S.  11 189 8 60 11 260 
ZŠ Švermova, Žďár n. S.   31 745       851 
                  ZŠ Santini   5 106       
ZŠ Palachova 21 483     483 
  87 1989 8 60 11 2060 
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Přehled počtu zapsaných žáků do 1. tříd na základních školách ve Žďáře nad Sázavou 
 

 

 
Zapsáno 
do 1. tříd Leden 

2009 

Leden 

2010 

Leden 

2011 

 

 

Leden 

2012 

 

 

Leden 

2013 

 

 

 

 

Leden 

2014 

 

 

 

 

Leden 

2015 

ZŠ Komenského 2  47 55 46 35 44 43 50 
ZŠ Komenského 6  19 22 14 23 25 20 20 

ZŠ Švermova   68 85 86 
 

72 
 

81 
 

77 
 

82 
         ZŠ Santini 10 17 12 11 19 23 17 
ZŠ Palachova 40 46 61 47 53 62 53 

 184 225 219 188 222 225 222 
 
 

 

 



Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 

Komenskeho 6, Zd'ar nad Sazavou 591 01 

Kriteria pro prijimani deti do 1. tfid zakladnich skol- skolni rok 2016/2017 

V e skolnim roce 2016/2017 budou na 

Zakladni skole Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 6 

otevrenv 2 prvni tfidv do maximalniho celkoveho poctu 52 zaku prvnich rocniku. 

Prednostne budou do 1. rocniku prijaty deti podle misledujicich Kriterii v danem poradi. 

11 Deti, ktere maji trvale bydliste ve spadovem obvodu zakladni skoly. 

2/ Deti, kterym byl reditelem teto skoly udelen v minulem skolnim roce odklad povinne 
skolni dochazky. 

3/ Deti, ktere maji sourozence na teto skole. 

Rozhodujicim podkriteriem v bode 3/ bude rocnik, ktery sourozenec navstevuje a 
prednostne bude pfij ato dite, ktere rna sourozence v nizsim rocniku. 

4/ Deti, ktere maji trvale bydliste mimo spadory obvod teto skoly, a soucasne maji trvale 
bydliSte ve Zd'are nad Sazavou. 

5/ Ostatni deti az do naplneni kapacity prvnich rocniku. 

V ramci jednotliv)'ch Kriterii se bude poradi stanovovat podle data narozeni zapisovanych 
deti, tzn., od nejstarsich deti k mladsim. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne 10.11.2015 



Zakladnf skola Zd'ar nad Sazavou, Palachova 2189/35, 
pi'fspevkova organizace 

591 01 Zd'ar nad Sazavou 6, Palachova 2189/35 

Kriteria pro priiimani zaku do l.tfid pro sko1ni rok 2016/2017 

Ve skolnim roce 2016/201 7 budou na 

Zakladni skole Zd'ar nad Sazavou, Palachova 2189/35, pfispevkova organizace 

otcvl·env 3 prvni tfid do maximalniho celkoveho poctu 78 zaku prvnich rocnnul. 

Pi'ednostne budou do 1. rocniku pi'ijaty deti podle misledujicfch Kriterii v danem poi'adi. 

11 Deti, ktere maji trvale bydliste ve spadovem obvodu zakladni skoly. 

2/ Deti, kterfm byl reditelem teto skoly udelen v minulem skolnim roce odklad povinne 
skolni dochazky. 

3/ Deti, ktere maji sourozence na teto skole. 

Rozhodujicim podkriteriem v bode 3/ bude rocnik, ktery sourozenec navstevuje a pi'ednostne 
bude pi'ijato dite, ktere rna sourozence v nizsim rocniku. 

4/ Deti, ktere maji trvale bydliste mimo spadory obvod teto skoly, a soucasne maji trvale 
bydliste ve Zd'are nad Sazavou. 

51 Ostatni deti az do naplneni kapacity prvnich rocniku. 

V ramci jednotliv)'ch Kriterii se bude poi'adi stanovovat podle data narozeni zapisovanych deti, 
tzn. od nejstarsich deti k mladsim. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne 10.11.2015 

Telefon Zd'ar nad Sazavou (SOB Zd'ar nad Sazavou ICO: DIC: 
566690411,566627325+FAX c.u.133650111/0300 71196234 CZ71196234 
Zapsana u rejsti'fkoveho soudu v Brne dne o6.og.2004 pod spisovou znackou Pr 1455. 



Zakladni skola zi>AR NAD sAzA VOU, Svermova 4 

Kriteria pro priiimani deti do 1. tfid zakladnich skol- skolni rok 2016/2017 

Ve skolnim roce 2016/2017 budou na Zakladni skole Zd'ar nad Sazavou, Svermova 4 
otevreny 4 prvni tfidy (vcetne jedne tridy na odloucenem pracovisti Zakladni skola Santini} 
do maximalniho celkoveho poctu 100 zaku prvnich rocniko. 

Prednostne budou do 1. rocniku prijaty deti podle nasledujicich Kriterii v danem poradi. 

11 Deti, ktere maji trvale bydliste ve spadovem obvodu zakladni skoly. 

2/ Deti, kterym byl reditelem teto skoly udelen v minulem skolnim roce odklad povinne 
skolni dochazky. 

3/ Deti, ktere maji sourozence na teto skole. 

Rozhodujicim podkriteriem v bode 3/ bude rocnik, ktery sourozenec navstevuje a 
prednostne bude prijato dite, ktere rna sourozence v nizsim rocniku. 

4/ Deti, ktere maji trvale bydliste mimo spadovy obvod teto skoly, a soucasne maji trvale 
bydliste ve Zd'afe nad Sazavou. 

51 Ostatni deti az do naplneni kapacity prvnich rocniku. 

V ramci jednotlivych Kriterii se bude poradi stanovovat podle data narozeni zapisovanych 
deti, tzn., od nejstarsich deti k mladsim. 

Ve Zd'are nad Sazavou, dne 
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Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 2 
tel.: skola 

zastupce :Rs: 
feditel, fax: 

E-mail: 
skola 
feditel 

Cj. ???/201- Ka 

566 590 641 
566 590 645 
566 590 642 

info@2zszdar.cz 
mkadlec@2zszdar.cz 
www .2zszdar.cz 

KRITERIA PRO PRIJiMANi DETi 

K zAKLADNiMu vzntLA v ANi 

(podle § 36 skolskeho zakona) 

V e skolnim roce 2016/2017 budou na 
Zakladni skole Zd'ar nad Sazavou, Komenskeho 2 

otevreny 2 pnrni tridy do maximalniho celkoveho poctu 52 zald1 prvnich ··ocniku. 

Prednostne budou do 1. rocniku pfijaty deti podle misledujicich Kriterii v danem poradi. 

1) Deti, ktere maji trvale bydliSte ve spadovem obvodu zakladni skoly. 

2) Deti, kterym byl reditelem teto skoly udelen v minulem skolnim roce odklad povinne 
skolni dochazky. 

3) Deti, ktere maji sourozence na teto skole. 

Rozhodujicim podkriteriem v bode 3) bude rocnik, ktery sourozenec navstevuje a pfednostne bude pfipto dite, 
ktere rna sourozence v nizsim rocniku. 

4) Deti, ktere maji trvale bydliste mimo spadovy obvod teto skoly, a soucasne maji trvale 
bydliSte ve Zd'are nad Sazavou. 

5) Ostatni deti az do naplneni kapacity prvnich rocniku. 

V ramci jednotlivych Kriterii se bude pofadi stanovovat podle data narozeni zapisovanych deti, tzn. , od nejstarsich 
deti k mladsim. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne 10.11.2015 




