
Základní škola Svitavy, Riegrova 4 

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU 
ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 A K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU 

 

Kritéria pro přijímání do 1. ročníku:  

1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou přednostně přijati žáci s místem 

trvalého pobytu ve školském obvodu naší školy a žáci umístění v tomto obvodu ve školských 

zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivní 

výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Mezi 

spádovými žáky budou upřednostněni ti, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní 

docházky.  

2. V případě volné kapacity budou přijati žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu 

města nebo v jiné obci.  

3.  Přednost budou mít ty nespádové děti, které budou mít staršího sourozence v naší škole k 1. 9. 

2020. 

4. V případě, že ani po uplatnění výše uvedených kritérií nebude možné rozhodnout o přijetí (bude-li 

počet podaných žádostí o přijetí přesahovat stanovený maximální počet přijímaných žáků, popřípadě 

maximální počet žáků stanovených pro 1 třídu), bude využito transparentní losování.  

Toto losování bude s dostatečným předstihem oznámeno zák. zástupcům dětí a bude veřejné. 

Provede ho ředitelka školy za přítomnosti zástupce školské rady. Losována budou registrační čísla 

dětí. Dítě, jehož číslo bude vylosováno, bude přijato. O losování bude proveden písemný záznam a 

výsledek bude zveřejněn vyvěšením.  

Pořadí přijímaných dětí bude stanoveno splněním kritérií v pořadí od 1. do 4.  

Seznam přijatých dětí (jejich registračních čísel, které obdrží u zápisu) bude vyvěšen ve vestibulu 

školy v informační vitríně a na webových stránkách školy (www.riegrovka.cz), a to až do 30. 6. 2020. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.  

Pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat žáky do 1 třídy 1. ročníku. 

Zákonným zástupcům dětí, jejichž žádosti o přijetí nebude vyhověno, bude vydáno zamítavé správní 

rozhodnutí, jež bude zákonnému zástupci zasláno. 

 

Organizace a průběh zápisu 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 
30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).  
Vzhledem k mimořádným opatřením vlády a vyhlášení nouzového stavu bude mít zápis pro školní rok 



2020/2021 pouze formální část bez přítomnosti dětí. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí a 
popřípadě žádost o odklad doložený 2 doporučujícími vyjádřeními .  

Termín zápisu žáků do 1. ročníku šk. roku 2020/2021 proběhne od pondělí 20. dubna 2020 do 
čtvrtka 23. 4. 2020 – podrobný způsob podání žádosti viz níže. 

Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2020/2021, 
může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i 
duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v 
období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží 
zák.zástupce.  
Podat žádost k základnímu vzdělávání musejí znovu i děti, kterým byl vloni povolen odklad.   

Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není- li dítě po dovršení 
šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. 
Žádost se podává písemně v době zápisu a musí být doložena doporučujícím posouzením 
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Pokud nebudou obě doporučení k dispozici v době zápisu, škola stanoví náhradní termín pro 
doložení.  

 

Jak v souladu s nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními                      

podat žádost o přijetí, popřípadě žádost o odklad? 

 

Zápis bude probíhat ve dnech od 20. do 23. 4. 2020.  Vaší povinností je podat žádost o 
přijetí k základnímu vzdělávání (najdete ji od 6. 4. 2020 na www.riegrovka.cz, kde ji vyplníte 
a poté i vytisknete). Vyberte si způsob, jak žádost podat, z následujících možností:  
 

1. MÁTE INTERNET A TISKÁRNU?  
Poštou zašlete online vyplněnou, vytištěnou a vlastnoručně podepsanou žádost a 
prostou kopii rodného listu dítěte na adresu školy: Základní škola Svitavy, Riegrova 4, 
Riegrova 600/4, 568 02 Svitavy, aby nejpozději 23. 4. 2020 byla škole doručena.  Obálku 
označíte slovem ZÁPIS - bude otevřena v termínu konání zápisu od 20. do 23. 4. 2020.  
 
Pokud místo poštovních služeb zvolíte osobní doručení do školy, vhodíte stejně 
nadepsanou obálku s dokumenty do školní schránky na hlavních dveřích budovy.  
 

2. MÁTE DATOVOU SCHRÁNKU? 
V termínu zápisu (20. - 23. 4. 2020) odešlete do datové schránky školy zz7msvs online 
vyplněnou žádost a prostou kopii rodného listu dítěte.  

  
3. MÁTE ELEKTRONICKÝ PODPIS?  

Online vyplněnou, vytištěnou a elektronicky podepsanou žádost (nelze uznat pouze 
oskenovaný dokument s vlastnoručním podpisem!) a prostou kopii rodného listu dítěte 
doručíte škole v termínu 20. - 23. 4. 2020 na e-mail batkova@riegrovka.cz . 
 
 



4. MÁTE INTERNET, ALE NEMÁTE TISKÁRNU?  
Od 6. do 17. 4. 2020 vyplníte online žádost o přijetí z domova. Škola zpracuje poskytnuté 
údaje a připraví přihlášku k osobnímu podpisu a ověření údajů ve škole, kam se dostavíte v 
termínu zápisu 20. - 23. 4. 2020 od 13 do 16 hodin. Přinesete s sebou rodný list dítěte a 
Váš občanský průkaz. Správní řízení bude zahájeno datem podpisu na přihlášce, nikoli 
odesláním online tiskopisu. 
V TOMTO PŘÍPADĚ JE NUTNÉ, ABYSTE SI NA WWW.RIEGROVKA.CZ PO VYPLNĚNÍ A 
ODESLÁNÍ ONLINE PŘIHLÁŠKY ZAREZERVOVALI PŘESNÝ TERMÍN OSOBNÍHO 
PODPISU PŘIHLÁŠKY VE ŠKOLE (od 20. 4. do 23. 4. 2020 denně od 13 do 16 hodin). 
K nám se v tomto termínu dostavíte osobně s občanským průkazem a rodným listem dítěte.  
 
5. NEMŮŽETE VYUŽÍT ŽÁDNOU Z PŘEDCHOZÍCH MOŽNOSTI?  
Přijdete do školy osobně, kde žádost vyplníte a podepíšete na místě, a to v termínu od 20. - 
23. 4. 2020 vždy od 13 do 16 hodin. Přineste s sebou rodný list dítěte a Váš občanský 
průkaz.  
 
 
Budete-li podávat žádost o odklad povinné školní docházky, pak vyplníte formulář 
zveřejněný na http://riegrovka.cz/my/vyuka/predskolak/200306_zadost_odklad_2020.pdf a 
doručíte ho s přílohami (doporučení školského poradenského zařízení a praktického lékaře 
nebo klinického psychologa) škole jedním z výše uvedených způsobů, nebo se dostavíte 
osobně do školy (podle bodu č. 4, popř. 5 výše). Žádost o odklad musíte podat i 
v případě, že dosud nemáte možnost dodat obě přílohy (po přerušení správního řízení 
je dodáte, jakmile je budete mít k dispozici).  
 
 
Každé žádosti o přijetí bude přiděleno registrační číslo, které slouží k zveřejnění přijatých 
dětí. Tento seznam bude uveřejněn dálkovým způsobem po ukončení správního řízení.  
 
 

 

 

 

Ve Svitavách, 31. 3. 2020     Mgr. Milena Baťková 

               ředitelka školy  


