Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2020-2021
Informace k zápisu
Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní
docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020-2021 Č. j.: MSMT-12639/2020-1,
se zápisy uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna
2020. Zápis proběhne bez přítomnosti dětí ve škole.
Podání žádosti:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj.
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické
podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. Do datové schránky školy (ID 7j8hmme).
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) kancelar@zsrychnov.cz.
3. Poštou
4. Osobní podání – dle úředních hodin kanceláře – ideálně po telefonické domluvě na čísle
778 409 207 p. Hedvika Buřilová, hospodářka školy (je nutné předložit občanský průkaz zákonného
zástupce a originál rodného listu dítěte).
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit
jedním z výše uvedených způsobů.
Jaké dokumenty je třeba doložit … (všechny formuláře jsou zveřejněny na webových stránkách
školy):
Dítě nastupující v řádném termínu a dítě po odkladu školní docházky:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zápisní list pro školní rok 2020/2021
Rodný list dítěte nebo prostá kopie rodného listu (platí pro podání vzdáleným přístupem, viz. podání
žádosti – body 1.-3.)

Žádost o odklad školní docházky:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zápisní list pro školní rok 2020/2021
Rodný list dítěte nebo prostá kopie rodného listu (platí pro podání vzdáleným přístupem, viz. podání
žádosti – body 1.-3.)
Žádost o odklad školní docházky

Odklad školní docházky
Pokud se domníváte, že vaše dítě ještě není dostatečně připraveno na školu, je třeba doložit žádost
o odklad povinné školní docházky. Na základě vynikajících zkušeností doporučujeme poradit se
s učitelkami v mateřské škole, které vaše dítě dobře znají a dovedou posoudit jeho schopnosti a
dovednosti v rámci vrstevnické skupiny.
Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského
zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum) a odborného lékaře
nebo klinického psychologa. Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se
zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o
zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Registrační čísla
Každé dítě bude mít svoje registrační číslo, které bude sloužit jako kód pro zveřejnění rozhodnutí
ředitelky školy o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popřípadě o odkladu školní docházky. Číslo
obdrží zákonný zástupce dle formy podání žádosti (ID, e-mail, telefonicky, osobně).

Pro školní rok 2020/2021 počítáme s otevřením 3 tříd do max. počtu 24 žáků.
V případě přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se může počet žáků ve třídě úměrně
snížit (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných).
Kritéria zápisu
O přijímání dětí k základnímu vzdělávání rozhoduje ve smyslu ust. § 46 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ředitel
školy. Jde o jeho výlučnou kompetenci, ředitel je však povinen respektovat pravidla pro plnění školní
docházky upravená v ust. § 36 školského zákona, jakož i kritéria pro přijetí, o nichž rozhodl ve smyslu
ust. § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona.
Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu
spádové školy (v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu - stanoveném obecně
závaznou vyhláškou obce). V kompetenci ředitele dle ust. § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona je
rozhodnout o tom, kolik v daném roce otevře tříd, resp. že třídy bude naplňovat do určitého počtu žáků
(v rozmezí daném ust. § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění školní docházky).
V případě, že nebude moci přijmout všechny děti mimo vlastní spádovou oblast, přednost dostanou
děti, které mají staršího sourozence v naší škole. U ostatních rozhodne losování. Losovat se budou
registrační čísla, která děti obdrží při zápisu do základní školy. Zákonný zástupce žáka může být
losování přítomen, o termínu losování bude vyrozuměn.

Spádové oblasti
Uvítáme i žáky mimo naši spádovou oblast (školské obvody), pokud nám to umožní kapacita
(viz. kritéria zápisu). Školské obvody základních škol zřízených městem Rychnov nad Kněžnou
stanovené obecně závaznou vyhláškou města Rychnov nad Kněžnou č. 9/2017
5. května, A. Sedláčka, Anatola Provazníka, Balbínova, Betenglova, Bezručova, Bohumila Hrabala,
Boženy Němcové, Českých bratří, Dobrovského, Dr. Otmara Vaňorného, Dvořákova, Fibichova,
Fischerova, Havlíčkova, Hradební, Hrdinů odboje, Chaloupky, Jabloňová alej, Janáčkova, Jiráskova,
Jiřího Šlitra, Jungovo nábřeží, Kaštany, Kolowratská, Komenského, Krocínova, Letovisko - Studánka,
Malá Láň, Masarykova, Městská Habrová, Na Drahách, Na Dubince, Na Láni, Na Sádkách, Na Sboře,
Na Trávníku, Nad Altánem, Nad Dubinkou, Nad Zvonicí, Nádražní, Nové domy, Orlická, Palackého,
Panská, Pelclovo nábřeží, Pod Strání, Poláčkovo náměstí, Průhon, Rudolfa Rokla, Smetanova, SNP,
Sokolovská (levá strana ve směru od ČSD), Soukenická, Staré náměstí, Svatohavelská, Trčkova,
Tylova, U Modřinek, U Obůrky, U Stadionu, U Židovského hřbitova, Úzká, Velká Láň, Vycpálkova,
Zborovská, Zbuzany
Části města: Lokot, Lipovka, Litohrady, Panská Habrová
Možnost nastoupit do 1. třídy pro pětileté děti
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato
k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září
do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží
zákonný zástupce.
Co by měl žák umět, než půjde do školy – informace pro rodiče
Výstupy, kterých by měl žák v ideálním případě před vstupem do školy, přehledně a srozumitelně
popisuje tzv. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, které je zveřejněno na webových stránkách
školy.

Mgr. Radka Polívková, ředitelka školy

Rychnov n. Kn., 24. 3. 2020

