Zápis do 1. ročníku pro školní rok
2021 - 2022
Od 1. 9. 2021 bude na ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice otevřena jedna první
třída. Podle vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a
provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění,
bude tato třída naplněna do počtu 24 žáků.
Kritéria přijímání žáků:
• Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu
školy (spádový obvod školy), tedy děti trvale bydlící v obci Hrdějovice,
Opatovice, Tragerův Dvůr. Pokud bude počet dětí ze spádového obvodu
vyšší, než je možné přijmout, rozhodne los.
• V případě, že volná kapacita školy dovolí přijímání dětí mimo spádový
obvod, budou využita následující kritéria přijetí:
- děti, které mají na škole staršího sourozence a jedná se u nich o nástup
k povinné školní docházce v řádném termínu
- děti navštěvující MŠ Hrdějovice
- děti, které na naší škole dostaly v minulém školním roce odklad školní
docházky
- ostatní zájemci
Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti se šířením onemocnění
COVID-19 proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Postup zápisu:
• Zákonný zástupce si stáhne z našich webových stránek Žádost o přijetí
k povinné školní docházce nebo Žádost o odklad povinné školní
docházky (viz Dokumenty ke stažení).
• Podání žádosti:
1. Osobním podáním – ve dnech zápisu (8. – 9. 4. 2021) se zákonný
zástupce dostaví v předem domluveném čase (volejte na tel. 604 835
050) do školy a předá žádost o přijetí, popř. žádost o odklad ředitelce
školy. K žádosti přiloží kopii rodného listu.
2. Datovou schránkou – v případě, že má zákonný zástupce jako fyzická
osoba zřízenu datovou schránku (zaslat ve dnech zápisu
8. – 9. 4. 2021). K žádosti připojí sken rodného listu.
3. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze poslat
prostý email bez elektronického podpisu (zaslat ve dnech zápisu
8. – 9. 4. 2021) K žádosti připojit sken rodného listu.

4. Poštou:
Doporučeným dopisem – zasílat v týdnu od 6. 4. do 9. 4. 2021. K žádosti
připojit kopii rodného listu. Lhůta pro podání žádosti je zachována, pokud
zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední
den lhůty, tj. 9. 4. 2021 (lze doložit podacím lístkem při doporučeném
podání). V případě, že budete posílat dokumenty poštou, velmi Vás
prosíme, abyste nás upozornili na to, že dopis odesíláte (např. telefonicky
či SMS na číslo 604 835 050, emailem : reditelka@zshrdejovice.cz) –
budeme počítat s tím, že máme Váš dopis očekávat a předejdeme tím
případnému dohledávání dopisu.
5. Karanténa, nemoc:
V případě karantény zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít
žádnou z výše uvedených možností, se nejpozději do 9. 4. 2021 zákonný
zástupce spojí s ředitelkou školy (tel. 604 835 050) a domluví se na
postupu zápisu dítěte do ZŠ (možnosti dodatečného zápisu).
Zápis bude probíhat:
8. dubna 2021 od 13.00 do 17.00 pouze pro děti s trvalým bydlištěm ve
spádovém obvodu školy.
9. dubna 2021 od 13.00 do 17.00 pro děti s trvalým bydlištěm mimo spádový
obvod.
V obou případech zavolejte předem na telefon 604 835 050 a zarezervujte si
čas předání žádosti popř. sdělte škole formu, jakou budete žádost podávat.
Po podání žádosti bude zákonným zástupcům přiděleno registrační číslo.
Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem
s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn 12. 4. 2021 na
informační desce u vchodu do budovy školy a na webových stránkách
www.zshrdejovice.cz.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o
přijetí ke vzdělávání za oznámená (§ 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon v platném znění).
Odklad povinné školní docházky:
Rodiče (zákonní zástupci), kteří žádají o odklad školní docházky svého dítěte
na školní rok 2021/2022, přiloží k Žádosti o odklad souhlasné vyjádření

pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře, popř. klinického
psychologa.
Je vhodné navštívít ještě před zápisem dětského lékaře (popř. klinického
psychologa) ,kontaktovat pedagogicko – psychologickou poradnu (např. v Č.
Budějovicích- http://www.pppcb.cz/) a zajistit si od nich písemné doporučení
odkladu školní docházky. Obě doporučení rodiče přikládají k Žádosti o odklad
povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad
příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a
ředitelka školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení
doložit.
Mgr. Irena Dušáková, řed. ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice

