
Kritéria pro přijímání dětí do základních škol zřizovaných 
městem Šumperkem pro školní rok 2022/2023 

 
Zápis do ZŠ 06. a 07. dubna 2022 

 

1. Místo trvalého pobytu (spádovost) 

dítě s trvalým pobytem v Šumperku nebo v Hraběšicích - 100 bodů 
dítě s trvalým pobytem mimo Šumperk - 0 bodů 
 
2. Odklad PŠD 

dítě po odkladu PŠD, které bylo na stejné škole u zápisu ve šk. roce 2021/2022 – 50 bodů 
 
3. Individuální situace dítěte 

ve školním roce 2022/2023 bude stejnou ZŠ navštěvovat sourozenec dítěte - 1 bod  
 
 

Upozornění: 
 
 Do základních škol budou děti přijímány do výše kapacity škol, při překročení její kapacity se použijí 

zadaná kritéria. 
 V případě shodného počtu bodů více dětí bude o přijetí rozhodovat losování prostřednictvím 

generátoru náhodných čísel.  
 

Poznámky: 
 
 Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webu i v ZŠ v pátek 08.04.2022 (na seznam se 

neuvádějí jména dětí. Uvedou se pod značkou, kterou budou zákonní zástupci dětí znát 
předem). 

 Z rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce musí být patrné veškeré skutečnosti, 
které ředitele k nepřijetí dítěte vedly, proč byly upřednostněny jiné děti apod. 

 V rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce nemusí být uvedeno odůvodnění. 
 O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění 

povinné školní docházky na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  
 Termín zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 se bude konat v souladu 

s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění: „Zákonný zástupce je povinen 
přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna 
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.“  

 Termín zápisu na školní rok 2022/2023 stanovili ředitelé základních škol takto: 
 

středa 06. dubna 2022 od 12:00 do 17:00 hodin 
čtvrtek 07. dubna 2022 od 8:00 do 15:00 hodin 

 
 Elektronické podávání žádostí o přijetí dítěte do ZŠ bude spuštěno v pondělí 01.03.2022 

v 8:00 hodin. Naleznete je na adrese: 
https://webservices.sumperk.cz/webservices/mszapis 

 


