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Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice 

IČ 46773614, tel. 412 871 360, www.zskjerabka-rce.cz 
 

 

Vnitřní předpis pro přijímání dětí k povinné školní docházce 

 pro školní rok 2021/2022 
 

Termín pro konání zápisu k povinné školní docházce je vyhlašován po dohodě se 

zřizovatelem. 

Mají-li zákonní zástupci zájem, mohou se zúčastnit Dne otevřených dveří. Ten bude 

s ohledem na veškerá protiepidemiologická opatření realizován formou videokonference, 

pouze po předchozí rezervaci. 
 

Formuláře žádostí a zápisový list lze stáhnout na webových stránkách školy www.zskjerabka-

rce.cz, lze je také vyplnit a podat při zápisu. 
 

O přijetí nebo nepřijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy v souladu se zákonem  

č. 500/2004 Sb, správní řád, stejně tak o odkladu školní docházky.  

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu podle 

přidělených registračních čísel. Seznam bude vyvěšen na úřední desce školy a na webových 

stránkách školy. 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci dítěte 

však mají možnost si o toto rozhodnutí ve škole požádat. Rozhodnutí o nepřijetí k 

základnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 

Kritéria přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 

I. Trvalý pobyt ve spádové oblasti 
  

a) Pokud počet zapsaných dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti převýší  
            stanovenou kapacitu, uplatní se pro přijetí postupně tato kritéria 
  

1) děti, které měly trvalý pobyt ve spádové oblasti k 31. 12. 2020 a mají  
          sourozence ve škole 

 

2) děti, které měly trvalý pobyt ve spádové oblasti k 31. 12. 2020 

 

3) děti, přihlášené k trvalému pobytu od 1. 1. 2021, u kterých alespoň jeden ze  
          zákonných zástupců má trvalý pobyt na stejné adrese a doložil, že došlo ke  
          skutečnému přestěhování na adresu TP  

 

4) děti přihlášené k trvalému pobytu od 1. 1. 2021 
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Pokud by počet uchazečů u jednotlivých kategorií převýšil celkově stanovenou 

kapacitu, bude pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého 
pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné vzdálenosti rozhoduje 
pořadí los. 
 

b) Pokud počet zapsaných dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti bude menší než  
             stanovená kapacita, uplatní se postupně další kritéria v bodě 2. 
  

II. Ostatní, tj. trvalý pobyt mimo Roudnici nad Labem 
  

a) sourozenec navštěvuje stejnou školu 
 

b) dítě má trvalý pobyt v obci, která nezřizuje základní školu, nebo nemá 

            uzavřenou dohodu o společném školském obvodu 
 

c) z ostatních bude až do naplnění kapacity losováno 
 

Pokud by počet dětí u jednotlivých kategorií převýšil celkově stanovenou kapacitu, 
bude z těchto dětí až do naplnění kapacity losováno. 
 

 

Termíny pro Dny otevřených dveří jsou ve školním roce 2020/2021 vyhlášeny na 23. 3. 2021 

a 25. 3. 2021, budou probíhat on-line formou. V obou dnech v časovém rozpětí od 12:00 do 

16:00 hod. Na Den otevřených dveří je třeba se telefonicky objednat v kanceláři školy. 

 

Termíny pro konání zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 jsou 

vyhlášeny následovně: 
 

1. korespondenční forma zápisu v období od 1.4.2021 do 23.4.2021 

2. osobní předání žádostí: 7.4.2021 a 8.4.2021, 21.4.2021 a 22.4.2021 vždy v čase od 10:00 

do 17:00 hod. (časy pro jednotlivé uchazeče vychází z rezervačního systému) 
 

Ve školním roce 2021/2022 budou ve škole otevřeny dvě první třídy. Kapacita tříd prvního 

ročníku je stanovena na 48 žáků, jedna třída se naplňuje na počet 24 žáci. 

 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 9.3.2021. Je vydán v návaznosti na vyhlášená 

krizová opatření vydaná MŠMT.  

 

Ruší tímto Vnitřní předpis pro přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 

2021/2022 ze dne 12.1.2021.  
 

 

                                    Mgr. Olga Maťáková 

                                          ředitelka školy 


