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Rozhodnutí o konání zápisu a kritéria pro přijímání žáků  

do první třídy základní školy pro školní rok 2023/2024, 

 

která je součástí  

Biskupského gymnázia, církevní základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy Hradec 

Králové 

(dále jen ZŠ) 

 

 

Termín zápisu: Zápis se koná v souladu s § 36 odst. 4 § 46 zákona č. 561/2004 Sb.  3. 4. 2023. Děti, 

kterým byl pro školní rok 2022/2023 udělen odklad školní docházky, musí požádat o zapsání znovu. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků: pro školní rok 2023/2024 budeme přijímat 28 žáků. 

K zápisu pro školní rok 2023/2024 přicházejí a zápis v řádném termínu absolvují: 

 

1. děti narozené v období 01. 09. 2016 - 31. 08. 2017, 

2. děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2023: 

 a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2023 – zákonný zástupce doloží vyjádření z PPP /SPC 

 b) pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2023 – zákonný zástupce doloží vyjádření z PPP/SPC a od 

pediatra 

3. děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. 

 

Průběh zápisu: 

 

a) ZÁPIS NA CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLU, která je součástí Biskupského gymnázia, církevní 

základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy Hradec Králové bude probíhat 

v kombinaci elektronicky (žádost a dokumentace) a prezenčně (hravou formou bude 

prezentována školní zralost dítěte a proběhne rozhovor s vedením školy). Zákonný 

zástupce odešle v termínu 13. – 30. 3. 2023 PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU, kde vyplní všechny 

požadované náležitosti, systém mu automaticky přidělí registrační číslo a zákonný 

zástupce si vybere termín (čas) prezenční účasti u zápisu. V následném emailu obdrží 

předvyplněnou přihlášku, kterou doplní o další údaje, podepíše a v den prezenční účasti 

u zápisu ji přinese s sebou. 

b) Osobní přítomnost uchazečů a zákonných zástupců u zápisu 3. 4. 2023 je povinná. 

c) Doporučujeme účast uchazeče na interaktivně-vzdělávacím programu „Hrátky se 

zvířátky“ (časový harmonogram programu obdrží zákonný zástupce v den zápisu 1. 4. 
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2023) pro motivaci uchazečů a soulad mezi zájmem dítěte a vzdělávacím programem 

školy. 

 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024: 

 

1) Docházka do mateřské školy, která je součásti Biskupského gymnázia, církevní základní školy, 

mateřské školy a základní umělecké školy Hradec Králové nebo předškolní křesťanská 

formace v souladu se vzdělávacím programem školy doložená potvrzením duchovního 

správce nebo spirituálnem školy. 

(15 bodů) 

 

2) Ověření předpokladů uchazeče ke vzdělávání v průběhu prezenční části zápisu podle 

školního vzdělávacího programu školy zejména s ohledem na  

a) jeho komunikační a jazykové schopnosti a dovednosti (povinná výuka anglického jazyka 

od první třídy) 

(max. 5 bodů) 

b) jeho motorické dovednosti (jemná motorika a koordinace pohybu při grafomotorickém 

nácviku ve výuce českého jazyka) 

(max. 5 bodů) 

c) jeho prostorové vnímání (základní matematické a obrazové pojmy a porovnávání při 

výuce matematiky) 

(max. 5 bodů) 

d) jeho samostatné vyjadřování a sociální zdatnost (kooperace s učitelem, spolužáky, 

aktivní účast v projektové výuce) 

(max. 5 bodů) 

 
Doplňková kritéria (při rovnosti bodů) 

1) Přednostně budou přijímáni ti uchazeči, na něž se vztahuje plnění povinné školní docházky 

před uchazeči mladšími. 

2) Dítě má sourozence, který v době zápisu navštěvuje základní školu nebo mateřskou školu, 

která je součástí Biskupského gymnázia, církevní základní školy, mateřské školy a základní 

umělecké školy Hradec Králové, a zároveň bude jejím žákem v době nástupu uchazeče do 1. 

třídy základní školy, která je součástí Biskupského gymnázia, církevní základní školy, 

mateřské školy a základní umělecké školy Hradec Králové (v případě rovnosti bodů rozhoduje 

počet sourozenců).          
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3) V případě rovnosti bodů a překročení stanovené kapacity bude u daných uchazečů 

rozhodujícím kritériem los. Losování budou přítomni zástupce vedení školy, zástupce 

zřizovatele a zástupce školské rady. O výsledku losování bude proveden zápis. 

 

 
Kritéria byla stanovena v souladu se zákonem 561/2004 Sb. §36 a §46., s použitím stanoviska MŠMT 
ze dne 10. 2. 2023, novelou vyhlášky 48/2005 Sb. účinnou od 1.1.2023 a Doporučením veřejné 
ochránkyně práv Sp. zn.: 82/2015/DIS/BN. 

 
Podle počtu bodů dosažených jednotlivými uchazeči při zápisu a dalšími výše uvedenými 

doplňkovými kritérii stanoví ředitel školy jejich pořadí. 
 
Výsledky zápisu zveřejní ředitel dne 5. 4. 2023 na webu školy a ve vývěsce školy. 

 

 

V Hradci Králové dne 1. 3. 2023 

Mgr. Jiří Vojáček 

ředitel školy 
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