
     
  
Č. j.: zsnhk/202/2022 

Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 

2022/2023 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec 

Králové, Pešinova 146, oznamuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 

2022/2023 v termínu: 

Pátek  08. 04. 2022  1400 – 1800 hodin 

sobotu 09. 04 2022     900 – 1100 hodin 

Pravidla pro přijímání žáků do 1. třídy základní školy pro školní rok 

2022/2023 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec 

Králové, Pešinova 146, příspěvková organizace zřizovaná statutárním městem Hradec 

Králové, v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školského 

zákona, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, po dohodě se zřizovatelem školy, pravidla 

pro přijímání žáků do 1. třídy základní školy pro školní rok 2022/2023, podle kterých budou 

přednostně přijaty:  

1) děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, v případě cizince 
místem pobytu, v příslušném školském obvodu stanoveném obecně závaznou 
vyhláškou statutárního města Hradec Králové č.1/2020 ve znění pozdějších novel, 

2) celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 je stanoven s 
ohledem na prostorové a technické zázemí školy, tj. 1 třídy s maximálním počtem 25 
žáků  

3) v případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy 
překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského 
obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto: 

a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2022/2023 

pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace 

vykonává, 

b) dále pak sourozenci dětí, kteří ve školním roce 2022/203 pokračují v 

předškolním vzdělávání v mateřské škole, pokud její činnost organizace 

vykonává, 
c) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním. 

 
4) K zápisu do ZŠ v období od 01. do 30. dubna 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s 

vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o 
pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti Pro tyto 
cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 10. 06. 2022 od 14.00 – 17.00 hod. 

 

Nový Hradec Králové 01. 03. 2022 

 
         Mgr. Petr Cvrček 

             ředitel školy 


