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 Podávání žádostí pro přijetí žáka k základnímu vzdělávání a žádosti o přijetí při 

přestupu žáka 
 

Tento vnitřní předpis popisuje postup při podávání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a žádosti o  

přestup žáka z libovolné  základní  školy  do Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková 

organizace (dále škola). Předpis se vydává pro zajištění ochrany žáků, které je škola povinna na základě §23, 

§36 a §178 zákona 561/2004 Sb., školský zákon a na základě §4 vyhlášky 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání přijmout -  na základě zřizovatelem stanovené spádovosti. Cílem tohoto předpisu není někoho 

znevýhodňovat, ale naopak zajistit při rozhodování o přijetí dodržování příslušných ustanovení zákona a 

jiných obecně závazných předpisů při přijímání žáků.  
 

Podávání žádostí probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění. Žádost v souladu se zákonem podává zákonný zástupce žáka řediteli školy, který zastupuje Základní 

školu Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace. 

 

Na základě Obecně závazné vyhlášky města Slavkov u Brna, kterou se stanoví školské obvody základních 

škol zřízených městem Slavkov u Brna a část školského obvodu základní školy zřízené městem, kterou 

vydalo svým usnesením dne 14. 3. 2022 Zastupitelstvo města Slavkov u Brna, se stanoví školské obvody 

škol zřizovaných městem Slavkov u Brna. Tyto školské obvody jsou stanovené pro katastr města Slavkov u 

Brna a spádových obcí. 

 

Ředitel má povinnost přijmout žáka do školy zřizované městem pouze v případě, že není naplněna kapacita 

školy a žadatel má ve spádovém obvodu města trvalý pobyt a také v případě žáka cizince  - pokud má žák 

povolen pobyt na území školského obvodu a pobyt je v souladu s dalšími právními předpisy ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Přijímání žáka k základnímu vzdělávání 

 

Ředitelka školy vypíše v souladu s platnou legislativou termín zápisu k základnímu vzdělávání. Při 

rozhodování o přijetí k základnímu vzdělávání bude rozhodováno v souladu s těmito kritérii: 

1. Žadatel ze školského obvodu Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace. 

2. Žadatel ze školského obvodu z jiné slavkovské školy, který navštěvuje přípravnou třídu Základní školy 

Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace. 

3. Žadatel ze školského obvodu z jiné slavkovské školy, jehož sourozenec je žákem Základní školy 

Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace. 

4. Žadatel z cizího školského obvodu, který navštěvuje přípravnou třídu Základní školy Komenského 

Slavkov u Brna, příspěvková organizace. 

5. Žadatel z cizího školského obvodu, jehož sourozenec je žákem Základní školy Komenského Slavkov u 

Brna, příspěvková organizace. 

6. Ostatní žadatelé. 
 

 

 

Přijetí žáka na základě žádosti o přestup z jiné základní školy 
 

     Při přijímání žáků bude rozhodováno podle následujících kritérií: 

1. Žadatel ze školského obvodu Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace. 

2. Žadatel ze školského obvodu z jiné slavkovské školy, jehož sourozenec je žákem Základní školy 

Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace. 

3. Žadatel z cizího školského obvodu, jehož sourozenec je žákem Základní školy Komenského Slavkov u 

Brna, příspěvková organizace. 

4. Ostatní žadatelé. 

 

V případě, že počet žádostí podaných do stanovené lhůty přesáhne kapacitní možnosti školy, 

bude o přijetí žáků při přestupu v rámci daného kritéria rozhodnuto losem. 

 

Příloha č. 1  

Obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna, kterou se stanoví školské obvody základních 

škol zřízených městem Slavkov u Brna a část školského obvodu základní školy zřízené městem 

 

 

Příloha č.2 

Podávání žádostí o přestup pro školní rok 2023/2024 
 

 

 

 

 

Mgr. Věra Babicová 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.1 

 

 

Město Slavkov u Brna 

Zastupitelstvo města Slavkov u Brna 

Obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna, 

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Slavkov u 

Brna a část školského obvodu základní školy zřízené městem 

Zastupitelstvo města Slavkov u Brna se na svém zasedání dne 14. 03. 2022 usnesením č. 

456/28/ZM/2022 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1 

Stanovení školských obvodů 

1) Školský obvod Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem 

Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov, tvoří tyto části města Slavkov u Brna: 

- ulice Čapkova, Čelakovského, Mánesova, Pod Vinohrady, Purkyňova, Slovanská, Sušilova, 

Tylova, Tyršova, Zlatá Hora. 

 

2) Na základě dohody města Slavkov u Brna s obcemi Heršpice (pro 5. - 9. ročník povinné školní 

docházky), Hodějice (pro 2. stupeň povinné školní docházky), Holubice (pro 2. stupeň povinné 

školní docházky), Kobeřice u Brna (pro 2. stupeň povinné školní docházky), Němčany (pro 2. 

stupeň povinné školní docházky), Nížkovice (pro 2. stupeň povinné školní docházky), Vážany nad 

Litavou (pro 1. – 9. ročník povinné školní docházky) a Velešovice (pro 2. stupeň povinné školní 

docházky) o vytvoření společného školského obvodu se stanovuje část společného školského 

obvodu Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Slavkov u 

Brna, Komenského náměstí 495, okres Vyškov, kterou tvoří část školského obvodu Základní 

školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Slavkov u Brna, 

Komenského náměstí 495, okres Vyškov, kterou tvoří tyto části města Slavkov u Brna: 

- ulice Bezručova, Brněnská, Bučovická, Boženy Němcové, Československé armády, Číslo 

Domovní 1 E, Čsl. Červeného kříže, Dvořákova, Dvůr Rybník, Foerstrova, Fügnerova, Havlíčkova, 

Hradební, Husova, Jiráskova, Kaunicova, Koláčkovo náměstí, Kollárova, Komenského náměstí, 

Krátká, Křenovická, Lesní, Lidická, Litavská, Lomená, Luční, Malčevského, Malinovského, Na 

golfovém hřišti, Na Vyhlídce, Nádražní, Nerudova, Okružní, Palackého náměstí, Pod oborou, 

Polní, Příční, Pustá, Sadová, sídliště Nádražní, Slovákova, Slunečná, Smetanova, Špitálská, 

Topolová, U Mlýna, U Splavu, U stadionu, U Synagogy, U Vily, Úzká, Větrná, Za Branou, Zahradní, 

Zámecká, Zborovská, Zelnice I, Zelnice II, Zelnice II., Zelnice III, Zelnice IV., Zelnice V., U Valu I., U 

Valu II., U Mokřadu. 

Čl. 2 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol 

zřízených městem Slavkov u Brna vydaná dne 18. 02. 2019. 

Čl. 3 

Závěrečné ustanovení 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

 Bc. Michal Boudný v. r.                                                                            Ing. Marie Jedličková v. r. 

      starosta města                                                                                            místostarostka města 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

Podávání žádostí o přestup pro školní rok 2023/2024 
 

   Žádosti o přestup pro školní rok 2023/2024 budou přijímány od dubna 2023, a rozhodnutí bude vydáno 

po  ukončení zápisu k základnímu vzdělávání,  tedy v době, kdy bude znám počet volných míst pro školní 

rok 2023/2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Věra Babicová 

ředitelka školy



 

 

 
 
 
 
 


