Základní škola a Mateřská škola Rudolfov
Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov

Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Rudolfov na školní rok 2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády
k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k
organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápisy budou probíhat výhradně bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov stanovil podle § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. dny k provedení zápisu
do 1. tříd ZŠ od

čtvrtka 1. dubna 2021 do středy 14. dubna 2021.
Místo konání zápisu - budova 1. stupně ZŠ Rudolfov.
Zápis se týká dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy, který zahrnuje tyto obce:
Rudolfov a Hlinsko.

Zapsány budou děti, které:


dovrší věku šesti let do 31. srpna 2021 a děti, které měly odklad povinné školní docházky.

Na žádost zákonných zástupců budou zapsány i děti, které:



dovrší 6 let věku do 31. 12. 2021 (podmínkou přijetí těchto dětí je doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny)
dovrší 6 let věku do 30. 6. 2022 (podmínkou přijetí těchto dětí je doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny a odborného
lékaře).

Zákonní zástupci žáka při zápisu předloží:

 rodný list dítěte
 občanský průkaz
 zákonní zástupci dětí, které měly odklad povinné školní docházky, předloží také doklad o
povolení odkladu povinné školní docházky v uplynulém roce
 zákonní zástupci cizinců doklad o povolení k pobytu v ČR a doklad o trvalém bydlišti.

Odklad povinné školní docházky
Podle § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017, 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 podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok. Tato žádost však musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
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