
 

 Informace k zápisu do základní školy Rumburk, 
                       Vojtěcha Kováře 85/31 
Zápis v dubnu 2020 - mimořádné opatření vlády – škola uzavřena 
                             upřesnění v dopisu rodičům 
        
 
Zápis do základních školy dle školského zákona 

 Novela školského zákona, která nabyla účinnosti dne 1. 9. 2016, přináší důležité změny pro 
průběh zápisu do první třídy ZŠ a při vyřizování žádostí o odklad školní docházky. Zákonný 
zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 
 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku. 

 Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (nejpozději do 30. 4. 
toho roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok,  
pokud je  žádost doložena  doporučujícím posouzením příslušného školského 
poradenského  zařízení a odborného lékaře/pediatra/ nebo klinického psychologa. 

           Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného  
           zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 

 Vzhledem k jinému způsobu zápisu do školy, a nutnosti dodržení termínu zákonný 
zástupce požádá o  odklad školní docházky  také písemně s výše uvedenými doklady. Vše 
vyřizujeme bez osobního kontaktu. 

 Čtěte dopis o způsobu zápisu – jsou uvedeny kontakty – nejlépe e.mail, schránka. 

 Všechny děti s trvalým pobytem ve  školském obvodu mají právo na PŘEDNOSTNÍ  
PŘIJETÍ  k základnímu vzdělávání . 

 Školské obvody základních škol stanoví zřizovatel – Město Rumburk OBECNĚ 
ZÁVAZNOU VYHLÁŠKOU  č.1/2005 – k nahlédnutí na webových stránkách Města 
Rumburk. 

 Škola  PŘIJÍMÁ žáky i z jiných částí města i okolí – do naplnění kapacity/ 
horní hranice je dána školským zákonem, ALE zároveň škola musí respektovat nejen 
kapacitu školy, ale prostorové a hygienické podmínky  tříd pro počet žáků , kteří se 
budou v dané třídě vzdělávat . 

 Škola si může stanovit  kritéria pro přijetí/nepodléhá školskému zákonu/ – týká se 
NESPÁDOVÝCH  dětí – má sourozence ve škole - toto kritérium splňuje legitimní a 
přiměřený cíl  - posiluje sourozenecké vazby, dolaďuje rodinný  a  pracovní život rodičů, také 
např. pořadí přijatých přihlášek. 

 Výše uvedená základní škola otevírá jednu 1. třídu. 
 

  
  
 


