
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace 

KRITÉRIA 

 pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 
 

 

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace poskytuje 

vzdělávání na pracovištích:  

v ZŠ Míru 247, Třinec (ZŠ Kanada) 

v ZŠ Nebory 165, Třinec (ZŠ Nebory) 

v ZŠ Osůvky 48, Třinec (ZŠ Osůvky) 

 

Kapacitní možnosti výše uvedených pracovišť jsou omezené. Pro školní rok 2023/2024 je 

možné přijmout do:  

ZŠ Kanada ZŠ Nebory ZŠ Osůvky 

maximálně 25 prvňáčků maximálně 25 prvňáčků maximálně 25 prvňáčků 

 

Zápisy pro přijetí k základnímu vzdělávání (do 1. ročníku) proběhnou na všech pracovištích: 

11. a 12. 4. 2023 od 13:30 - 16:00. 

Děti budou přijímány (příp. nepřijímány) do základní školy jako celé příspěvkové 

organizace. V případě, že bude v žádosti uvedeno konkrétní preferované pracoviště této 

organizace, bude upřednostnění tohoto pracoviště vyhověno, umožní-li to kapacitní podmínky 

daného pracoviště a budou-li zároveň splněna níže uvedená kritéria, případně doplňující 

kritéria.  

 

Kritéria budou posuzována ve stavu k datu podání žádosti. Na webových stránkách 

školy byla zveřejněna od 1. 3. 2023.  

 

Kritérium - Trvalý pobyt dítěte 

Škola je povinna přijmout přednostně děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském 

obvodu spádové školy.  
 

 

 

 

 

Trvalý pobyt dítěte 

a) Dítě s místem trvalého pobytu v území školského 

obvodu pro Základní školu a mateřskou školu, Třinec, 

Míru 247, příspěvkovou organizaci: 

místní část Nebory, místní část Kanada (ulice A. 

Jiráska, Besední, Doliny, Haldová, Hraniční, Lánská, 

Míru, Na Aleji, Na Samotách, Na Zákopech, Nad 

Úvozem, Nad Kotlinou, Nad Tyrkou, Nová, 

Odbojářů, Sadová, U Školy, Tylova, U parku), místní 

část Konská (Osůvky) do čp. 197 (včetně), místní 

část Osůvky 

 

 

 

 

 

 

10 bodů 

b) Dítě s místem trvalého pobytu mimo území školského 

obvodu pro Základní školu a mateřskou školu, Třinec, 

Míru 247, příspěvkovou organizaci. 

 

1 bod 

 

V případě, že počet žádostí pro vzdělávání v konkrétním preferovaném pracovišti, které 

získaly dle výše uvedeného kritéria 10 bodů, bude stále vyšší, než je počet volných míst 



Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace 

na daném pracovišti, bude rozhodnuto dle doplňujících kritérií. Doplňující kritéria se 

uplatní i v případě, že bude vyhověno všem žádostem o přijetí, které dosáhly 10 bodů, a 

zároveň zůstane na konkrétním pracovišti ještě volné místo.  

 

Doplňující kritéria pro vzdělávání v ZŠ Nebory:  
 

 

Individuální situace dítěte 

ZŠ Nebory již navštěvuje sourozenec (sourozenci) dítěte 4 body 

MŠ Nebory již navštěvuje sourozenec (sourozenci) dítěte 3 body 

ZŠ ani MŠ Nebory nenavštěvuje žádný ze sourozenců 

dítěte 

1 bod 

 

Doplňující kritéria pro vzdělávání v ZŠ Kanada:  
 

 

Individuální situace dítěte 

ZŠ Kanada již navštěvuje sourozenec (sourozenci) dítěte 4 body 

MŠ Kanada již navštěvuje sourozenec (sourozenci) dítěte 3 body 

ZŠ ani MŠ Kanada nenavštěvuje žádný ze sourozenců 

dítěte 

1 bod 

 

Doplňující kritéria pro vzdělávání v ZŠ Osůvky:  
 

 

Individuální situace dítěte 

ZŠ Osůvky již navštěvuje sourozenec (sourozenci) dítěte 4 body 

MŠ Osůvky již navštěvuje sourozenec (sourozenci) dítěte 3 body 

ZŠ ani MŠ Osůvky nenavštěvuje žádný ze sourozenců 

dítěte 

1 bod 

 

V případě, že ani po uplatnění všech výše uvedených kritérií, nebude možné spravedlivě 

rozhodnout o přijetí k vzdělávání na preferovaném pracovišti a zároveň nabídka vzdělávání na 

jiném pracovišti nebude žadatelem přijata, bude uplatněno losování za přítomnosti člena 

školské rady či zástupce zřizovatele. 

 

V Třinci, dne 1. 3. 2023                                              Mgr. Petra Cemerková Golová 

                                                                                                              ředitelka školy 

 


