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Přijímací íízení pr o školní r ok 202I l 2022

V souladu s §36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb,, školsley zákon, ve znění
pozdějších předpisů, je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu
kpovinné školní docházce, ato v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního
roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nesplnění této
povinnosti je považováno za porušení právních povinností, resp. přestupek, za
který lze uložit pokutu až do výše 5 000,- Kč.

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole
přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové
školy. Školu Zúkladní škola a maíeřská škola Rychnov nad Kněžnou, Roveň
60 je spádovou pro části Roveň a Dlouhá Ves. Celkový počet přijímaných dětí
se stanovuje s ohledem na kapacitu školy a maximální počet žáků na třídu.
V případě přijetí žáka s podpůrným opatřením se počet žáků na třídu může
vsouČinnosti svyhláškou č. 27/20]6 Sb., o vzdělávání žáků se speciólními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a dle § 5 vyhlášlíy č. 43/2005 Sb. o
základním vzdělávání a někteých náležitostech plnění povinné školní docházlql
dále snižovat.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis dětí do 1. roč. ZŠ
probíhat bez přítomnosti budoucích prvňáčků, tj. uskuteční se pouze podáním
Žádosti o přijetí, nebo žádosti o odkladu školní docházky zákornými
zástupci. Termín oro ooddní žddostí whlašuie ředitelka školv nu 12. - 16. 4.
2021.

Způsoby podání žádostí:

. datovou schránkou

. e-mailem s elektronickým podpisem zák. zástupce na adresu
zsrovenrk@seznam.cz

. poštou na adresu Roveň 60, 5l6 01 Rychnov nad Kněžnou
o osobním podáním ve škole (vhozením do schránky na budově školy)



K žádosti o přijetí i o odklad je třeba přiložit kopii rodného listu dítěte v
papírové, nebo digitální (sken, fotografie zaslané mailem) podobě.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-Ii zákonný
zástupce vdobě konání zápisů (tj.vdobě od 1. 4. do 30.4.2017) písemně o
odklad, tj. podá Žádost o odklad povinné školní docháztry, od\oží ředitelka školy
začátek školní docháuky o jeden školní rok. Žáďost o odklad musí být v tomto
případě doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře, logopeda), nebo
klinického psycholo ga.

Začéíek povinné školní docházky Ize odložit nejdéle ďo zahájení školního
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Tiskopisy k přijímacímu řízeníjsou ke stažení na webových stránkách školy
v záIožce Aktuality ZŠ nebo si je po předchozí teleťonické domluvě (na tel.
606 970 6lI) Ize vyzvednout v budově školy (Roveň 60).

O přijetí/nepřijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení,
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, avyďává Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce.

o Rozhodnutí o přijetí dítěte se podle ustanovení § ]B3 odst, 2 školského
zákona oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými
registračními čísly (informace s přiděleným registračním číslem svého
dítěte budou zaslán}z na uvedenou e-mailovou adresu zákonného zástupce)
s výsledkemíízení u každého uchazeče - na veřejně přístupném místě, tj.
na vývěsce školy (na budově MŠ) a na místě umožňujícím dálkov}
přístup (webové stránky školy www.zsrovenrk.cz), a to po dobu
nejméně 15 dní.

o Rozhodnutí o nepřijetí je navíc zasíIáno v písemné podobě.

Výsledky přijímacího íízení budou zveřejněny 30. dubna 202r na vývěsce
školy (budova mateřské školy) a webových stránkách školy (www.zsrovenrk.cz)
v záIožce Aktuality ZŠ.
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