
Základní škola a mateřská škola Rychnov nad Kněžnou, Roveň 60 

 
Č. j.: ZŠMŠ/2022/8 

Přijímací řízení pro přijetí k základnímu vzdělávání 

 
     V souladu s §36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, je zákonný zástupce 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. Nesplnění této povinnosti je považováno za porušení právních povinností, resp. 

přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 5 000,- Kč.  

Organizace a průběh zápisu 

     Organizaci a průběh zápisu k povinné docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o 

základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 

pozdějších předpisů. Ředitelka školy před zahájením zápisu zveřejňuje způsobem v místě 

obvyklým a také způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu 

zápisu, které obsahují také možná kritéria pro přijímání žáků a vyhlašuje konkrétní den 

konání zápisu v příslušné škole. Konkrétní datum vyhlášení zápisu pro školní rok 2022/2023 

stanovuje ředitelka školy na 4. 4. 2022. Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní 

docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském 

obvodu spádové školy. Škola Základní škola a mateřská škola Rychnov nad Kněžnou, 

Roveň 60 je spádovou pro části Roveň, Dlouhá Ves a Jahodov. V případě přijetí žáka 

s podpůrným opatřením se počet žáků na třídu může v součinnosti s vyhláškou č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a dle § 5 vyhlášky 

č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky dále snižovat. 

     Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a, je-li při 

zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z části 

motivační, tj. rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Rozhovor pedagogického 

pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut, v případě použití dalších forem 

podobných herním činnostem může být tato doba nejvýše 60 minut. Rozhovor je zaměřen na 

motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. 

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu. 

 

     V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění 

povinné školní docházky, tj. podá vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 

V součinnosti s §37 odst. 2 školského zákona je zákonný zástupce při zápisu informován také 

o možnosti udělení odkladu školní docházky, a to bez ohledu na vyzrálost či připravenost 

dítěte. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li zákonný zástupce 

v době konání zápisů (tj. v době od 1. 4. do 30. 4 2022) písemně o odklad, tj. podá Žádost o 

odklad povinné školní docházky, odloží ředitelka školy začátek školní docházky o jeden školní 

rok. Žádost o odklad musí být v tomto případě doložena doporučujícím posouzením 

příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 



Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 

dovrší osmý rok věku. 

       

     O přijetí/nepřijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, v souladu se 

zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a vydává Rozhodnutí o 

přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce. 

 Rozhodnutí o přijetí dítěte se podle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona 

oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly 

(dostanou zákonní zástupci v den zápisu při odevzdání žádosti) s výsledkem řízení u 

každého uchazeče - na veřejně přístupném místě, tj. na vývěsce školy (na budově MŠ) 

a na místě umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy – www.zsrovenrk.cz), 

a to nejméně po dobu 15 dnů. 

 Rozhodnutí o nepřijetí je navíc zasíláno v písemné podobě. 

 

 

K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za 

účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na 

území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky 

je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022 – 2. 6. 2022. 

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з 

візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. 

а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем 

перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін 

реєстрації періоду з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – 2. 6. 2022. 

 

 

 

 

 

 

V Rovni 28. 3. 2022             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Jindřiška Klugerová 

                                                                                                                        ředitelka školy 

http://www.zsrovenrk.cz/

