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V souladu s § 46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023.
Zápis se uskuteční

ve středu 20. dubna 2022 od 14 do 17 hodin
v prostorách ZŠ nebo venku „za školou“ (dle počasí).

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí po loňském odkladu.
Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední
osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný
zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Další potřebný doklad je rodný list dítěte.
Ve školním roce 2022/2023 se v naší základní škole budou vzdělávat žáci prvního a druhého ročníku
v jedné třídě. Ředitelka školy stanovuje nejvyšší počet přijatých žáků do prvního ročníku na 8 žáků.
O přijímání dětí rozhoduje ředitelka školy s přihlédnutím k následujícím skutečnostem v takto
stanoveném pořadí:
1. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (děti budou přijímány až do výše
kapacity školy).
2. Děti s místem trvalého pobytu mimo příslušný školský obvod, které mají v základní škole
sourozence k 1. 9. 2022.
3. Děti s místem trvalého pobytu mimo příslušný školský obvod, které poslední rok předškolní
výchovy navštěvovaly mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole, Jetřichov, okres
Náchod.
4. Děti nesplňující předchozí kritéria budou přijímány v případě, že nebude překročen ředitelkou
stanovený nejvyšší počet dětí v ročníku. O přijetí bude rozhodovat losování z těchto žádostí.

V Jetřichově 17. 3. 2022

Mgr. Marie Hanzlíková
(ředitelka školy)

DODATEK

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za
účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na
území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je
určen termín zápisu 2. června 2022 od 13 do 15 hodin.

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з
візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст.
а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем
перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін
реєстрації 2 червня 2022 року з 13:00 до 15:00 годин.
V Jetřichově 27. 3. 2022

Mgr. Marie Hanzlíková
(ředitelka školy)

