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Zápis do 1.ročníku ZŠ
pro školní rok 2021/2022
Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhnou
v souladu s právními předpisy a doporučeními, dle školského zákona v termínu
od 1. dubna do 30. dubna 2021
Zákonný zástupce je, dle §36 odst. 4. zákona 561/2004 Sb., školského zákona v
platném znění, povinen přihlásit své 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
Zápisy do 1. ročníku se budou pravděpodobně organizovat bez osobní
přítomnosti dětí ve škole
Ředitelé základních škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm se společně dohodli
na termínu konání zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání ve dnech 21. a 22. dubna
2021 v souladu s § 46 odst.1 školského zákona.
Zákonným zástupcům dětí, které by měly k 1. 9. 2021 začít plnit povinnou
docházku a mají v Rožnově p. R. trvalý pobyt, budou koncem března odeslány
pozvánky k zápisu dle místa bydliště dítěte
Na pozvánkách budou uvedeny veškeré potřebné informace, kterými by se měli
rodiče řídit v souladu s mimořádnými opatřeními
Děti, které nemají trvalý pobyt v Rožnově pod Radhoštěm, mají možnost zde
plnit povinnou školní docházku, pokud jejich zákonní zástupci projeví o tuto
možnost zájem, a to v podobě písemné žádosti
Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad povinné školní docházky, je
potřeba se spojit s vedením dané školy a domluvit se na dalším postupu

Kritéria zápisu do 1. třídy na ZŠ Koryčanské Paseky:
Zákonný zástupce podá žádost o přihlášení dítěte k zápisu
Dítě, kterému byla odložena povinná školní docházka (narozené do 31. 8. 2015)
Přiměřená fyzická a duševní vyspělost
Odklad povinné školní docházky… doložit škole vyjádření školského
poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně
pedagogické centrum nebo dětského lékaře)
Přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském
obvodu
Ředitelka školy vydává rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání po
skončení zápisu
Rozhodnutí o přijetí žáka nabývá právní moci po uplynutí 15 dnů od vyvěšení
Pokud se zákonní zástupci rozhodnou, že dítě do naší školy nenastoupí, jsou
povinni své rozhodnutí škole oznámit písemnou formou nebo osobně
Rozhodnutím ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o zápis, se
oznamuje zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem do 30
dnů
Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání bude zveřejněn u hlavního
vchodu budovy školy, na webových stránkách školy pod přiděleným
registračním číslem dítěte
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená
Nepřijatým dětem bude Rozhodnutí o nepřijetí doručeno v písemné podobě
s doručenkou nebo předáno do vlastních rukou
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je potřeba doložit své
oprávnění dítě zastupovat

