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Vážení rodiče budoucích prvňáčků,   

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. 

dubna 2021. Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením proběhnou zápisy i v letošním školním roce tak, 

aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých 

účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. 

 Termín zápisu na Základní škole, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou je stanoven v období  

19.-30. 4. 2021 a zápis proběhne distančně. V tomto období je nutné podat žádost o přijetí k povinné 

školní docházce, příp. žádost o odklad povinné školní docházky (včetně doporučení školského 

poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Pokud tato doporučení 

ještě nebyla vystavena, správní řízení o zápisu se přeruší do doby jejich vydání, nejpozději však do 31. 8. 

2021). 

Podání žádosti : podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 

podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v 

elektronické podobě.  

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:   

1. do datové schránky školy (vxdmkrb),  

2. e-mailem (zsdobre@dobruska.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),   

3. poštou (ZŠ, 51793 Dobré 110),   

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné předem 

kontaktovat školu na tel. 605128418, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.   

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného 

elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit 

jedním z výše uvedených způsobů.  

K žádosti o přijetí prozatím nepožadujeme žádné další dokumenty, vyžádáme si je během motivační části 

zápisu, kterou plánujeme během měsíce června (škola uspořádá setkání se zapsanými žáky a jejich 

zákonnými zástupci zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli). 

V dubnu proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční.  

Zákonní zástupci přihlašují k povinné školní docházce: 

Děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 (poprvé u zápisu) 

  1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 (zápis po odkladu)  
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Kritéria pro přijímání žáků: Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou bude ve školním roce 

2021/22 otevírat jednu třídu s max. počtem 22 žáků. 

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle 
§ 16 odst. 9. zákona č. 561/2004 Sb. bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy. 

V případě, že bude více žádostí o přijetí než 22, budou přednostně přijímáni žáci: 

1. S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu. 

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímání dle těchto kritérií: 

 a) sourozenec ve škole v době zápisu, 

 b) losování. 

 

 Případné dotazy k zápisu k povinné školní docházce, pro vyžádání formuláře žádosti k povinné školní 

docházce, formuláře žádosti o odklad povinné školní docházky užívejte mail zsdobre@dobruska.cz nebo 

tel. 605128418. 

 V Dobrém 19. 3. 2021              Mgr. Blanka Rašková, ředitelka školy 
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