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PŘIDĚLENÍ  REGISTRAČNÍHO ČÍSLA PŘI ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU: 
 
PROSÍME RODIČE, ABY SI VŠE PEČLIVĚ PROČETLI A PŘINESLI K ZÁPISU, KDE SPOLEČNĚ VYPLNÍME. 

     

Dítě zapsané do Základní školy v Dobrušce, Pulické ulici:  
 
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………datum narození:  …………………………..…….          
 
                   

Má přidělené registrační číslo:          ZŠ Pulická    Z ……………....………/ 2020 

 
Dítě zapsal a číslo vydal:                                                             termín zápisu:   6. – 8. dubna  2020 

 
…………………………………………………………………………………………………………….   

 
 
Kritéria pro přijímání do ZŠ: - maximální počet žáků ve třídě 30 

1. Při velkém počtu zapsaných žáků do 1. ročníku mají ze zákona přednost žáci ze spádového obvodu 
školy. Vyhlášku o spádových oblastech vydalo město Dobruška pod č. 1/2017 
 

2. Při přijímání žáků s bydlištěm mimo spádovou oblast školy budou mít přednost ti, 
o kteří mají nyní sourozence v naší škole, 
o nebo jejichž rodiče projevili o přijetí zájem a kontaktovali vedení školy a mají vážné důvody  

  V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které bude provedeno transparentně. 

Dohoda rodičů o poskytování informací školou 
Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu 
do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat jeden zákonný zástupce,  
který podepsal žádost o přijetí do ZŠ.   
 

matka - otec  Jméno a příjmení ……………………………………………………..…. ……………………………………………… 
podpis 

 

Upozorňujeme rodiče,  
 že v budově školy (ve vestibulu a šatnách)  máme  nainstalovány kamery, a to na základě 

pokynu MŠMT k zabezpečení majetku a ochrany zdraví žáků a jejich bezpečnosti, dále 
k prevenci kriminality,  vandalismu a šikany i rizikového chování.  Kamery pomáhají řešit 
nepořádnost žáků a případné krádeže, ke kterým často docházelo. 

             Bližší informace na www.zspulicka.cz 
 
 že ve smyslu nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních 

údajů, musí škola vyžadovat informace o osobních údajích do školní matriky  
o pro účely vedení povinné dokumentace školy – školní matriky- podle zákona č. 

561/2004 Sb., školského zákona v plném znění. 
o pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a ke zpracování údajů v případě úrazu žáka 

v rámci pojištění žáků. 
o pro práci  výchovného poradce  a metodika prevence, psychologa, speciálního 

pedagoga, aby v rámci prevence sociálně patologických jevů mohli pracovat s dítětem.  
 že bude vyžadován souhlas pro poskytování psychologických, sociálních a obdobných služeb 

a pro provedení případných psychologických vyšetření v případě poskytování podpůrný 
opatření dítěti. 
 

http://www.zspulicka.cz/
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Škola bude vyžadovat i souhlas  
 ke zpracovávání údajů při pořádání mimoškolních akcí školy, školních exkurzí a výletů a 

zahraničních zájezdů  
 ke zveřejňování údajů a fotografií dítěte v propagačních materiálech školy, včetně 

internetových stránek školy, a pro jiné účely, jež souvisejí s běžným chodem školy. 
 K případným dalším aktivitám, ke kterým bude souhlas rodičů nutný nebo potřebný. 

 

Veškeré změny ve výše uvedených  údajích je nutné nahlásit neprodleně písemně vedení školy,  
a to po celou dobu školní docházky.  

 
 

Souhlas dle GDPR  ve smyslu nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu 
osobních údajů, musí škola vyžadovat s uvedením osobních údajů dítěte pro potřeby školy.  
 

Vyplněním a podepsáním žádosti berete na vědomí veškeré informace o přijetí Vašeho dítěte  
do NAŠÍ ŠKOLY. 

 

PO PŘIJETÍ NA ŠKOLU je nutné respektovat ŘÁD ŠKOLY, viz  www.zspulicka.cz 
který je platný pro všechny učitele, žáky i rodiče. 

 

 

Informace 
 k přijetí k základnímu vzdělávání v roce 2020 

             § 183 Školského zákona odst. 2 nově stanovuje toto: 

 Rozhodnutí  o přijetí oznámí ředitel školy do 30 dnů od zápisu takto: 
o Seznam přijatých dětí zveřejní pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení 

u každého uchazeče ve vitríně školy u vchodu do budovy a na www.zspulicka.cz na 
dobu alespoň 15 dnů od data zveřejnění.  

 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí,  kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke 
vzdělávání, za oznámená. 

 

V případě, že rozhodnutím ředitele se žádosti nevyhoví, bude toto oznámeno rodičům písemně a 
postupuje se podle správního řádu. 

 

 Pouze zákonnému zástupci, který podepsal žádost o přijetí, budou zasílány informace o dítěti. 
 

Informace 
 k odkladu povinné školní docházky platné v roce 2020 
 Podmínkou pro vyhovění žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37 odst.1 školského zákona 

je doporučující posouzení školského poradenského zařízení a zároveň doporučující posouzení 
odborného lékaře nebo klinického psychologa.  

 Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět.  
 Pokud nebude splněna podmínka předložení dvou potvrzení do 30. 4. 2020, ( nabude-li vládou upraveno 

jinak), bude dítě k základnímu vzdělávání přijato. 

 Po této době již není možné odklad povolit a dítě musí nastoupit od září do školy. 

 Rozhodnutí o odkladu vystaví škola pro každé dítě do vlastních rukou zákonnému zástupci. 

 Pokud bude dítěti udělen odklad školní docházky, dostaví se k zápisu opět v příštím roce. 

Informace najdete na stránkách školy na adrese:  
www.zspulicka.cz – informace rodičům - zápis do 1. ročníku 

 

http://www.zspulicka.cz/
http://www.zspulicka.cz/
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