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Přijímání žáků k základnímu vzdělávání 

A) Přijímání žáků do 1. ročníku 
  

Podmínky pro přijetí 

1)     odevzdání žádosti o přijetí · lze využít formuláře, které budou připravené v kancláři školy, 
případněně formuláře stánhout na adrese https://zsdoctrina.cz/informace-pro-uchazece/, vyplnit a 
zaslat poštou nebo datovou schránkou.   

2)    podpis  Smlouvy o vzdělávání  

 
Kritéria 

1. Starší sourozenec v Doctrině 
2. Dítě navštěvuje MŠ Doctrina 
3. Los 

 
 

Předškolák, jehož starší sourozenec navštěvuje Doctrinu, získává bonus 2 body. 

Předškolák, který navštěvuje MŠ Doctrina s ohledem na provázanost vzdělávacích programů získává 
bonus 1bod.  

Žáci jsou přijímáni k základnímu vzdělávání do ZŠ Doctrina na základě pořadí  sestaveného výše 
uvedeným bodováním. 

V případě rovnosti bodů rozhoduje: 

1. Starší sourozenec v Doctrině 
2. Dítě navštěvuje MŠ Doctrina 
3. Los 

Třída má maximálně 24 žáků. 

Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění 
pozdějších předpisů) 

Písemná žádost zákonných zástupců, která musí být doručena nejpozději v den konání zápisu a dle 
novely školského zákona je třeba, aby součástí této žádosti byly již tyto dokumenty: 

 doporučení školského poradenského zařízení 

 doporučení odborného lékaře 

  

B) Přijímání žáků do ostatních ročníků 

  

https://zsdoctrina.cz/informace-pro-uchazece/
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Podmínky pro přijetí 

1)     odevzdání vyplněné žádosti  (formulář - k vyzvednutí v ředitelně školy) 

2)     pohovor s rodiči i žákem 

3)    výsledek přijímacího / rozdílového  testu 

4)     při shodném výsledku testu mají přednost sourozenci současných žáků Doctriny 

5)     kapacitní rezerva dané třídy 

6)     podpis Smlouvy o vzdělávání  

  

Žáci mohou být (po splnění podmínek pro přijetí) přijímáni i v průběhu školního roku. 

 

 

 

V Liberci dne 14. dubna 2021      

 

 

Mgr. Jiří Paclt, ředitel školy 


