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Č.j. ZSTGM/          /2021/Dvoř. 

V Ivančicích 17. 3. 2021 

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základní školy pro 

školní rok 2021/2022 

 

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Ivančice č. 2/2019 o stanovení školských obvodů, určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku: 

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu 

se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše 

kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. 

Ve školním roce 2021/2022 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-

venkov, příspěvková organizace otevře dvě první třídy. 

V případě volné kapacity se budou žáci přijímat podle následujících kritérií v daném pořadí: 

1. Žáci, kteří mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy. 

2. Žáci, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad povinné školní docházky. 

3. U ostatních žáků, kteří mají trvalý pobyt mimo spádový obvod se pořadí bude stanovovat 

následovně: 

• přednost má žák, jehož sourozenec se ve škole vzdělává. 

Spádový obvod Základní školy T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno -

venkov, příspěvkové organizace se sídlem Na Brněnce 545/1, 664 91 Ivančice, IČO: 

70918767 tvoří ulice:  

Padochovská, Zemědělská, Hornická, V Lánech, Na Brněnce,Větrná, Polní, Luční, mjr. 

Nováka, Na Úvoze, V Uličce, Oslavanská, Okružní, J. Blahoslava, Sportovní, Za Ústavem, 

Ostřihom, Na Volvách, Boží Hora, Vladimíra Menšíka, Břízová, Lipová, Javorová, Třešňová, 

Ořechová, Jabloňová. 

Pro druhý stupeň je tato škola spádovou pro místní části Alexovice, Letkovice, Němčice, 

Budkovice a ulice Petra Bezruče, Jiřího Dvořáka, Malovanská a Krumlovská. 
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