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Zápisy k povinné školní docházce se konají dle §36 odst. 4 školského 
zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. 
 V souvislosti s protiepidemickými opatřeními je třeba zaručit bezpečnost 
dětí i dospělých, respektovat individuální možnosti a omezení jednotlivých 
účastníků při splnění všech zákonných povinností.  
 Z výše popsaných důvodů bude organizace zápisu probíhat s využitím 
delšího časového úseku od 1. dubna do 30. dubna 2021 

 

Otevření 1. tříd 

1. Otevřeny budou minimálně 3 první třídy s nejvyšším možným počtem 81 
žáků (velikost tříd). 

2. Třídy budou naplněny maximálně do počtu 27 žáků. 
3. Třídy bez výuky Anglického jazyka hravě nebudou otevřeny. 

 

Termín zápisu 

1. 8. 4. 2021 (čtvrtek) od 14:00 do 17:00 hodin. 
2. 9. 4. 2021 (pátek) od 14:00 do 17:00 hodin. 
3. od 1. 4. do 30. 4. 2021 mohou zasílat zákonní zástupci potřebné doklady 

k přijetí dítěte do 1. třídy. 
 

Doklady k zápisu 

1. Rodný list dítěte. 
2. Občanské průkazy obou zákonných zástupců. 
3. Cizí státní příslušníci předloží pas (u osob pobývajících na území ČR 

oprávněně). 
4. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo uděleno). 
5. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (dostupná na webových stránkách 

školy). 
 

Způsoby podání žádosti 
1. Žádost o přijetí lze učinit písemně. 
2. Žádost o přijetí lze učinit ústně do protokolu. 
3. Žádost o přijetí lze podat v elektronické podobě 
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Způsob doručení žádosti zákonnými zástupci 
1. Do datové schránky školy. 
2. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce. 
3. Poštou (rozhodující je datum podání na poštu). 
4. Osobním podáním ve škole 

 

Kritéria pro přijetí 

1. Dítě dosáhne k 31. 8. 2021 věku 6 let. 
2.  Dítě narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 může být přijato 

k plnění školní docházky na základě kladného vyjádření školského 
poradenského zařízení. 

3. Dítě narozené v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 může být přijato 
k plnění školní docházky na základě kladného vyjádření školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře. 

4.  Absolvování zápisu – ve dnech 8. – 9. dubna 2021 se mohou osobně  
zúčastnit všichni aktéři, pokud to aktuální epidemická situace dovolí. 

5. Trvalé bydliště dítěte a jeho zákonného zástupce ve spádové oblasti školy 
(zákonní zástupci mají právo vybrat pro své dítě školu podle svého 
uvážení). 

6. Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem 
trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ s RVMPP, Teplice, 
Buzulucká 392. 

7. Dále jsou k povinné školní docházce přijímány děti z jiného školského 
obvodu při neobsazenosti maximálního počtu žáků v jednotlivých třídách. 
 

Přidělení registračního čísla 

1. Registrační číslo bude dítěti přiděleno při podání žádosti o přijetí v den 
zápisu. 

2. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových 
stránkách školy a na informační vývěsce školy nejpozději do 15 dnů od 
konání zápisu. 
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Nahlížení do spisu 

1. Účastníci řízení mohou nahlížet do spisu a pořizovat si z něj kopie. 
2. Účastníci řízení se mohou vzdát práva vyjádřit se k podkladům řízení. 

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k plnění školní docházky 

1. Rozhodnutí o přijetí bude předáno na informační třídní schůzce. 
2. V případě nepříznivé epidemické situace budete vyzváni k osobnímu 

převzetí nejpozději od 1. 6. do 11. 6. 2021. 
3. V případě nepřijetí bude rozhodnutí zasláno s doručenkou. 

 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky 

1. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce 
dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky v souladu s § 37, odst. 
1, 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

2. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydává ředitelka ZŠ 
s RVMPP, Teplice, Buzulucká 392, a to i v případě nepřijetí dítěte do 1. 
třídy. 

3. Rozhodnutí o odkladu bude kladně vyřízeno, požádá-li o to písemně 
zákonný zástupce dítěte. 

4. Na případ řízení o odkladu povinné školní docházky se vztahuje § 45 odst. 
2 zákona č. 500/2004., správní řád, tudíž žádost musí mít předepsané 
náležitosti. 

5.  Ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky o jeden rok, 
bude-li žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení (ŠPZ), a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. 

6. Činnost ŠPZ v současné epidemické situaci běží v omezeném provozu. 
Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, 
správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně 
stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. 

7. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může 
požadovat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 

8. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního 
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
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Odvolání proti rozhodnutí 

1. Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.  
2. Prvním dnem lhůty je den následující po dni doručení rozhodnutí, 

nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a 
uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

3. Odvolání se podává u ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad 
Ústeckého kraje. 

 

 
 

 

 

 

 

V Teplicích 1. 3. 2021                                      ………………………………… 

       Mgr. Bc. Milena Hodková 

                                                                                                                            ředitelka školy 
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Základní kritérium pro přijímání žáků do 1. tříd 

 

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném 

školském obvodu Základní školy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, 

Teplice, Buzulucká 392.  

 

Dále jsou k povinné školní docházce přijímány děti z jiných školských obvodů při neobsazenosti 

maximálního počtu žáků v jednotlivých třídách. 
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