
Zápisy dětí do prvních tříd 
budou letos poprvé probíhat 
v jiném termínu, než jsme byli 
zvyklí. Žďárské základní školy 
budou zapisovat v pátek 7.
a v sobotu 8. dubna.

 Lenka Kopčáková

Termín z dosavadního ledna na 
duben se změnil novelou Školské-
ho zákona. Žďár nad Sázavou má od 
loňského roku svá vlastní Kritéria 
a obecně platnou vyhlášku města o 
přijetí dětí do prvních tříd ZŠ. Dbají 
především na dodržování spádovosti 
jednotlivých škol. 

Jak informuje místostarosta pro 
školství Josef Klement, kritéria o při-
jímání dětí do prvních tříd ZŠ z loň-
ského roku se městu velmi osvědčila, 
a nadále platí.

Jejich nejhlavnějším a nepřekroči-
telným pravidlem je dodržení spá-
dového obvodu dané školy a zařaze-
ní žáka podle jeho trvalého bydliště.

S tím mívalo město Žďár nad Sáza-
vou zhruba v minulém desetile-
tí značné problémy. Základní školy 
si vzájemně přetahovaly žáky, které 
lákaly na specializace a různé výho-
dy. To bez ohledu na přirozenou spá-
dovost dle bydliště žáků. 

To časem způsobilo nevyrovnanost 
prvňáčků ve školách, které nebyly ve 
své reklamě tak průbojné. Ředitelé 
negativně ovlivněných základních 
škol se obrátili na zastupitele města 
o narovnání pravidel.

To byla minulost…
V některých městech Vysočiny je 

však běžný podobný systém, a rodi-
če si vybírají podle nabídky speciali-
zace ZŠ, a ovlivňuje je i blízkost ško-
ly od jejich zaměstnání.

„Když jsme loni tato kritéria na 
základě spádovosti našich základních 
škol zaváděli, snažili jsme se připravit 
tzv. neprůstřelná pravidla. Ta jsme dis-
kutovali s odborníky na Kraji Vysoči-
na,“ ohlíží se Klement. 

Zpřísnění nastalo pro tento škol-
ní rok 2016/17, a dle místostaros-
ty nebyl předškolák, který by byl z 
jiných spádových obvodů a neprošel 
danými třemi základními kritérii. 

První a nepřekročitelnou podmín-
kou kritérií je trvalé bydliště ve spá-
dovém obvodu dané školy. Dalším 
kritériem jsou děti, kterým v minu-
lém školním roce ředitel školy udělil 
odklad, a třetím kritériem jsou děti, 
které mají sourozence na dané škole.

„Kritéria máme, podle mě, dobře 
zpracovaná, a už v loňském roce jsem 
kladl velký důraz na to, aby se nám 

v žádné škole nevyskytovalo dítě mimo 
spádovost, tedy mimo sourozence,“ říká 
místostarosta. 

Na druhé straně však připouští, 
že ještě nyní je na školách z minula 
spousta dětí, které jsou z jiných spá-
dových obvodů, a není jasné, jakým 
způsobem se do těchto škol dostaly. 

„Dnes se sem hlásí i jejich sourozen-
ci, kterým nastavená kritéria umožňu-
jí školu navštěvovat,“ konstatuje Kle-
ment.

Dle kritérií však záleží i na věkové 
linii, jak jsou oba sourozenci k sobě 
blízko. Když je např. starší souroze-
nec deváťák, tak má budoucí prvňá-
ček menší šanci, že se na tuto, pro 
něho nespádovou školu, dostane. 
Zavedený systém se spíš snaží vyho-
vět rodičům menších školáků, aby je 

nemuseli ráno rozvážet do několika 
škol. 

Podle místostarosty pro školství 
bude narovnání pravidel tzv. během 
na delší trať, kdy je potřeba „odžít“ 
ty sourozence, a tvrdě dodržovat 
spádové obvody.

V minulosti byly ve Žďáře i přípa-
dy, kdy rodiče, aby dostali dítě do 
vysněné základní školy, přihlásili ho 
do trvalého pobytu k babičce, která 
ve spádovém obvodu školy bydle-
la… 

„Tohle se, myslím, dělo, a bude dít, 
ale je to jen nízké procento. Nelze hod-
notit, zda je to správné nebo ne, pokud 
někdo právě tuto babičku pak využije 
namísto družiny. Ale spádovost je ve 
Žďáře na prvním místě,“ je přesvěd-
čen Josef Klement. 

Město Žďár n. S. lpí na spádovosti 
svých základních škol

Odhad činí 278 prvňáčků
V příštím školním roce 2017/18 by do žďárských ZŠ mohlo nastoupit 278 

prvňáčků, což by při celkovém počtu 11 prvních tříd činilo asi 25 dětí na 
jeden školní kolektiv. 

ZŠ Komenského 2 (Dvojka) vypisuje  dvě první třídy o kapacitě  50 žáků. 
ZŠ Komenského 6 (Trojka) plánuje také dvě první třídy o stejné kapacitě,  
ZŠ Švermova 4  (Čtyřka) vypisuje čtyři první třídy o kapacitě 100 žáků, z 
toho jedna na odloučeném pracovišti v areálu zámku,  ZŠ Palachova (Pětka) 
otevře v novém školním roce tři první třídy pro celkem 78 žáků. -lko-
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