
 

Základní škola a mateřská škola Blatnice   

 pod Svatým Antonínkem  

 

Kritéria pro přijetí dětí do základní školy 

 

Vážení rodiče, 
kvalita školy ovlivní výrazným způsobem úspěšnost Vašeho dítěte v dalším životě. Dětští 

psychologové potvrzují, že kvalita školy na prvním stupni ovlivňuje individuální úspěšnost 

žáka. Každý si přejeme mít úspěšné a spokojené děti s dobrými kamarády. 

Na webových stránkách naší školy www.skolablatnice.cz máte možnost mimo jiné 

prostudovat informační zpravodaj KONTAKT i DESATERO PRO RODIČE 

PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, které odpovídá na otázku: Jak mohu ještě pomoci svému dítěti 

před nástupem do školy? 

Škola přijímá žáky do nejvyššího povoleného počtu žáků. 

 

 

 

 

 

http://www.skolablatnice.cz/


 

Základní škola a mateřská škola Blatnice   

 pod Svatým Antonínkem  

 

Kritéria pro přijetí dětí do Základní školy jsou následující: 

1. kritérium:  

Trvalý pobyt dítěte v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem – spádová oblast Základní 

školy a mateřské školy Blatnice pod Svatým Antonínkem  

Toto kritérium vychází přímo ze školského zákona. Děti, které mají trvalý pobyt v naší obci, 

mají při přijímání dětí do školy přednost před ostatními uchazeči.  

2. kritérium:  

Dítě, jehož sourozenec navštěvuje ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem  

Je pro nás důležité, aby rodiče měli možnost svěřit své děti jednomu školskému zařízení. Mají 

s ním své zkušenosti, důvěřují mu. Navíc také mohou být starší sourozenci nápomocni při 

vyzvedávání mladších z družiny či mateřské školy, mohou plnit roli prostředníka při 

předávání úkolů nemocnému sourozenci.  

3. kritérium:  

Dítě navštěvující v době zápisu MŠ v Blatnici pod Svatým Antonínkem  

Pro děti, které přicházejí do školy, může být obtížné orientovat se ve velkém prostoru se 

spoustou pro ně neznámých lidí. Proto často propojujeme aktivity školy a mateřské školy, aby 

prvňáčci vstupovali do prostředí známého, aby se s pedagogy školy seznámili dříve, než do 

školy přijdou.  

4. kritérium:  

Dítě, jemuž byl ředitelkou ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem povolen odklad 

povinné školní docházky o jeden rok 

Pokud rodič zapsal dítě na základní školu a dítěti byl povolen odklad povinné školní 

docházky, musí rodič přijít k zápisu i příští školní rok. Rádi bychom dětem, které k nám již 

jednou k zápisu přišly, umožnili vzdělávat se na naší škole i po odkladu školní docházky. 

5. kritérium:  

Dítě zaměstnanců ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 

Tímto kritériem chceme vyjít vstříc těm našim zaměstnancům, kteří by chtěli vzdělávat své 

děti na naší škole. Stabilizace kvalitních zaměstnanců je jednou z našich priorit v personální 

oblasti. 


