
Základní škola, Dobruška, Pulická 378,
 okres Rychnov nad Kněžnou

 
 
 
 

 
Zápis do 1. ročníku 

od 1. dubna do 23. dubna 2021
zástupce s potřebnými dokumenty. 

telefonicky sjednat s

 
Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli:

 vyplněnou žádost o přijetí 
 rodný list dítěte 
 průkaz totožnosti zákonného zástupce 

 
Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky

 musí podat včas žádost o „vyšetření“ do pedagogicko
dohodnout si termín tak, aby měli doporučení PPP do doby konání zápisu

 při zápisu pak k žádosti o odklad přiloží 
o doporučení PPP 
o doporučení dětského lékaře

 
K zápisu se dostaví i zákonní zástupci žáků, kterým byl pro školní rok 2020/2021 udělen 
odklad školní docházky.  

Žádost o přijetí a ostatní formuláře jsou dostupné na webových 
stránkách školy, případně jsou k

Maximální počet přijatých dětí pro 
 

Kritéria pro přijetí:   
1) trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
2) starší sourozenec na škole 

  3) při velkém počtu zájemců bude z
 

   webové stránky:  

Kontakty: Mgr. Michaela Petráčková

   Mgr. Petra Poulová, zást

Základní škola, Dobruška, Pulická 378, 
okres Rychnov nad Kněžnou 

 

Zápis do 1. ročníku naší základní školy se uskuteční
. dubna 2021. Na schůzku se dostaví pouze zákonný 

potřebnými dokumenty. Termín schůzky je nutné 
telefonicky sjednat s ředitelkou školy  

na tel. čísle 778 485 374. 

sebou přinesli:  
vyplněnou žádost o přijetí  

průkaz totožnosti zákonného zástupce  

Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky: 
podat včas žádost o „vyšetření“ do pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a 

dohodnout si termín tak, aby měli doporučení PPP do doby konání zápisu
žádosti o odklad přiloží  

doporučení PPP  
doporučení dětského lékaře 

i zákonní zástupci žáků, kterým byl pro školní rok 2020/2021 udělen 

 
ostatní formuláře jsou dostupné na webových 

stránkách školy, případně jsou k vyzvednutí v kanceláři školy.
 

pro školní rok 2021 - 22 bude 28.  

1) trvalý pobyt ve spádové oblasti školy 

mců bude z nespádových zájemců losováno pořadí 

webové stránky:  www.zspulicka.cz 

Mgr. Michaela Petráčková, ředitelka školy 778 485 374 zsred@dobruska.cz

Mgr. Petra Poulová, zást. ředitelky 733 322 912 poulova.petra@centrum.cz

základní školy se uskuteční 
. Na schůzku se dostaví pouze zákonný 

Termín schůzky je nutné předem 
 

psychologické poradny (PPP) a 
dohodnout si termín tak, aby měli doporučení PPP do doby konání zápisu 

i zákonní zástupci žáků, kterým byl pro školní rok 2020/2021 udělen 

ostatní formuláře jsou dostupné na webových 
kanceláři školy. 

 

zsred@dobruska.cz 

poulova.petra@centrum.cz 

 


