ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY
RTYŇSKÁ 156, 417 63 ŽALANY

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD K PLNĚNÍ POVINNÉ
ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU
POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Čl. I.
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Žalany, stanovil kritéria, podle nichž bude
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky.
Čl. II.
Kapacita prvních tříd školního roku 2021/2022 je 30 žáků.
Čl. III.
Postup při přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky:
1. Na základě žádosti zákonných zástupců budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádové
oblasti základní školy a s trvalým bydlištěm školského obvodu (Rtyně nad Bílinou) se
kterým má obec Žalany smluvní vztah.
2. Pokud po přijetí dětí podle odst. 1 nebude kapacita naplněna, budou na základě žádosti
zákonných zástupců přijaty i děti, které nemají trvalé bydliště ve spádové oblasti základní
školy.
3. V případě překročení kapacity počtu přijímaných dětí, rozhodne o jejich přijetí losování za
přítomnosti komise, kterou svolá ředitel školy.
Čl. IV.
Ředitel školy dále informuje o organizaci a průběhu zápisu k základnímu vzdělávání
v souvislosti s protiepidemickými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 a v souladu s doporučením MŠMT ČR:
1. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
2. Podávání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání upřednostňujeme elektronickou
formou.

3. Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte je
možné škole doručit následujícími způsoby:
➢ do datové schránky školy – b2s35xf,
➢ e-mailem s digitálním podpisem zákonného zástupce – zszalany@volny.cz,
➢ poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, 417 63
Žalany,
➢ osobním podáním v kanceláři ekonomky školy po předchozí telefonické domluvě na
tel. 417 872 282.
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než
jsou výše uvedené, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
4. Příjem žádostí bude probíhat v období od 1. 4. 2021 do 16. 4. 2021.
5. Formuláře žádostí jsou k dispozici na webových stránkách školy www.zs-zalany.cz.
6. Pokud žádost podává jiná osoba než zákonný zástupce dítěte, je zapotřebí doložit
oprávnění dítě zastupovat.
7. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude
zákonným zástupcům doručováno. Dne 30. 4. 2021 bude na úřední desce školy a na
webových stránkách školy zveřejněn seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022.
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou
být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely bude
každé žádosti přiděleno registrační číslo. Registrační číslo žádosti Vám bude zasláno
společně s potvrzením přijetí žádosti na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
8. O přijetí Vašeho dítěte bude rozhodnuto v souladu s ustanovením § 67 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude
součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání
bude zasláno v písemné podobě a bude doručeno v souladu s § 20 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění.
9. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte
možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijetí Vašeho dítěte do naší základní
školy vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Seznámit se s poklady pro vydání
rozhodnutí bude možné telefonicky dne 23. 4. 2021 od 10.00 hod. do 12.00 hod. na
telefonním čísle 606 919 354.

10. V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte formulář žádosti
o odklad povinné školní docházky. Tento formulář je ke stažení na webových stránkách
školy. Pro vydání rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je potřebné doložit
doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického logopeda.

V Žalanech dne 8. 3. 2021
Mgr. Lukáš Šimon, řed. školy
podepsáno elektronicky
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