
Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy v České 

Čermné pro školní rok 2021/2022 

Právní úprava základního vzdělávání je stanovena aktuálním zněním zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 

vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. 

Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku 

věku.                       

Zákonný zástupce je povinen přihlásit své dítě k zápisu k povinné školní docházce vyplněnou 

žádostí (na webu školy), a to v době od 1. do 30. dubna 2021. V souvislosti s rozhodnutím vlády 

ČR o vyhlášení nouzového stavu, v případě platnosti současných mimořádných opatření a dle 

doporučení MŠMT letošní zápis proběhne  bez osobní přítomnosti dětí – uskuteční se jen formální 

část zápisu, tj. doručení zmíněné žádosti.                                                                                                                                                                                                                                                       

Žádost mohou zákonní zástupci doručit v době platnosti mimořádných opatření do školy 

následujícími způsoby:                    

a)   do datové schránky školy (wp4mchu),                       

b)   e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zs.ceska_cermna@tiscali.cz) – 

nestačí prostý e-mail),                                                                         

c)   poštou (rozhodující je datum podání na poštu),               

d)   osobním podáním ve škole.           

Pro případy doručení žádostí dle odst. a) – c) je stanoveno období od 6. dubna do 23. dubna 2021.                                                 

V případě osobního předání žádosti o přijetí je vyhlášen termín 9. 4. 2021 – v čase od 14:00 do 

17:00 hodin v I. třídě školy – dle předem telefonicky domluveného časového harmonogramu 

osobních schůzek.                                                                                                                                

V  tomto případě předání žádosti s sebou zákonný zástupce přinese:                     

a) vyplněnou žádost k přijetí                                                 

b) rodný list dítěte (či jeho kopii – ta zůstane ve spisu dítěte)          

c) občanský průkaz (v případě cizinců cestovní pas či povolení k pobytu)         

d) popř. odborná či lékařská doporučení o dítěti nutná pro udělení odkladu školní docházky. 

Do 1. ročníku základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Česká 

Čermná, okres Náchod může být přijato maximálně 10 žáků.             

V případě přijetí žáků se specifickými vzdělávacími potřebami bude tento počet dle platné 

legislativy snížen.               

Základní informace a pokyny pro rodiče:              

Zákonný zástupce žádá o přijetí svého dítěte buď do základní školy ve školském obvodu, v němž 

má jeho dítě místo trvalého pobytu (tzv. spádová škola), nebo v jiné základní škole dle vlastního 

výběru. Obec Česká Čermná nemá stanoven žádný školský obvod. 

• O přijetí rozhoduje ředitel školy v souladu se školským zákonem ve správním řízení. 

 

• Seznam přijatých žáků vyvěšuje škola na obvyklém veřejně přístupném místě (na vývěsce 

Obce Česká Čermná) a na webových stránkách školy – úřední desce - vždy nejméně po 

dobu 15 dnů. 

                                    

• Po ukončení zápisu vydává ředitel školy případná rozhodnutí o nepřijetí, která jsou 

jednotlivým zákonným zástupcům zasílána datovou schránkou či poštou. Odvolání proti 

rozhodnutí o nepřijetí je možno podat do 15 dnů po obdržení rozhodnutí, a to 
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prostřednictvím příslušné základní školy. Řádně podaná odvolání pak vyřizuje Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje, odbor školství. 

 

• Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce 

v době zápisu (1. - 30. 4. 2021), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o 

jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného 

školského poradenského zařízení (pedagogicko - psychologická poradna či speciálně- 

pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné 

školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8 let. 

 

• Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku, kteří jsou již do ZŠ 

přijati, mohou být školou vyzváni, aby se k zápisu opakovaně dostavili. Rodiče či zákonní 

zástupci dítěte s uděleným odkladem by však minimálně měli potvrdit přetrvávající zájem o 

přijetí v konkrétní škole. Rodiče či zákonní zástupci těch dětí, které přijaty nebyly (tj. jenom 

jim byl při minulém zápisu udělen odklad), musí o přijetí do základní školy opětovně 

požádat.  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo doporučující Desatero pro rodiče dětí 

předškolního věku s přehledem základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní 

školy.  

 

 

 

V České Čermné dne 24. 3. 2021    Mgr. Libuše Prokopová, ředitelka školy

             

           

   

            

   

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

