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Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání 

 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Na Daliborce, Hořice stanovil níže uvedené 

podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků uvedené 

základní školy k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2019/2020. 

 

Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice bude ve školním roce 2019/2020 

otevírat maximálně 2 první třídy (maximálně po 28 žácích). V případě přijetí žáků s 

přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 ods. 9, 

bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy. 

 

Podmínky přijetí: 
1. Do ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v 

Hořicích ve školském obvodu Základní školy a mateřské školy Na Daliborce, Hořice. 

2. Do ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v 

Hořicích z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy a 

mateřské školy Na Daliborce, Hořice. 

3. Do ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v 

Hořicích z jiného školského obvodu. 

4. Do ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo 

Hořice, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy a mateřské školy Na Daliborce, 

Hořice. 

5. Do ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo 

Hořice. 

 

Děti budou přijímány dle jednotlivých kritérií. V případě, že v jednom kritériu nebude v 

možnostech školy přijmout všechny děti (které dané kritérium splňují), protože by došlo k 

překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze 

všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena 

vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. 

 
Školský obvod Základní školy a mateřské školy Na Daliborce, Hořice se sídlem Žižkova 866, 508 01 

Hořice, tvoří ulice a části obce: 
Žižkova, Vrchlického, Barákova, Macharova, Jiráskova, Alšova, Strozziho, Pod Invalidovnou, Třešňová, Jižní, 
Daliborka, Chvalina, Březovice, Riegrova, Hankovo nám., Myslbekova, Družstevní, Kociánova, J. Štursy, 

K Obelisku, Erbenova, Purkyňova, Haklova, Gothard, Klinika, Luční, Doubrava, Pod Lipou, K Lomu, 

Svatogothardská Lhota 

 
 

  Mgr. Jan Sezima 

  ředitel školy 
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