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INFORMACE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 2022/2023  

Vážení zákonní zástupci, jsme rádi, že jste si pro první krůčky svého dítěte na dlouhé cestě 

vzděláváním vybrali právě naši školu. Vážíme si Vaší důvěry a uděláme vše pro to, abychom dětem 

zajistili všestranný rozvoj, a aby se jim u nás ve škole líbilo. Průvodkyní budoucích prvňáčků bude 

zkušená paní učitelka, která vytvoří svým žáčkům přátelské a podnětné prostředí, pomůže jim 

překonat případné počáteční nesnáze.  

 Škola disponuje tělocvičnou, počítačovým vybavením pro žáky, keramickou dílnou, polytechnickou 

dílnou, školním hřištěm a zahradou (ve spolupráci se zřizovatelem začínáme budovat i dopravní 

hřiště). V odpoledních hodinách je pro žáky připravena školní družina, školní skupina, mimoškolní 

zájmové činnosti a řada akcí navazujících na výuku (exkurze, kulturní akce, odborné besedy…).  

Bezpečnost žáků při odjezdu a příjezdu do školy na frekventovaných zastávkách (Ploužnice, 

Kuřívody) je zabezpečena zaměstnanci města Ralsko.  

Školní jídelna naší školy nabízí kvalitní stravování pro Vaše dítě.  

Prioritou školního vzdělávacího programu je všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, založený na 

poskytování kvalitního všeobecného vzdělání s důrazem na současné perspektivní trendy a 

uplatnitelnost v každodenním životě.  

Naše škola nabízí výuku anglického jazyka již od 1. třídy. V rámci mimoškolních aktivit se snažíme 

naučit žáky efektivně trávit svůj volný čas. Prostřednictvím projektů a školních akcí se snažíme do 

chodu školy zapojit i rodiče našich žáků. Snažíme se být školou otevřenou pro všechny!  

Pro rodiče našich budoucích prvňáčků přispívá náš zřizovatel obec Ralsko milou pozorností ve formě 

finančního příspěvku na nákupu pomůcek pro prvňáčky (školní tašky, výtvarné a psací potřeby) v 

hodnotě 1.000, -Kč na každého prvňáčka, který od 1. 9. 2022 nastoupí do naší školy.  

Mgr. Šárka Kalvová ředitelka školy  

Důležité termíny 

Termín zápisu: 5. 4. 2022 od 14:00 – 16:30 hod.  

Termín schůzky rodičů budoucích prvňáčků: 16. 6. 2022 od 16.00 hod. v jídelně základní školy.  

Věk dítěte  

Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 

8. 2016.  

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce – ta začíná počátkem školního 

roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku (ředitelem školy může být povolen 

odklad).  

➢ Dítě, které dosáhne šestého roku od září 2022 do prosince 2022, může být přijato pouze na 

základě doporučujícího vyjádření pedagogicko-psychologické poradny.  

➢ Dítě, které dosáhne šestého roku od ledna 2023 do června 2023, může být přijato pouze na 

základě doporučujícího vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře.  

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné 

příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, a 
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dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 

dlouhodobá víza, a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.  

Česká republika zaručuje cizincům rovný přístup ke vzdělávání na základní škole, školnímu 

stravování i zájmovému vzdělávání.  

Výběr školy  

Zákonný zástupce si může pro žáka zvolit jakoukoliv jinou než spádovou základní školu. Ředitel školy 

je však povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném obvodu školy.  

Postup školy při přijímaní žáků  

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy za podmínek stanovených zákonem č. 

561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění a na základě předem stanovených kritérií:  

1. žáci s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy. 

2. ostatní zájemci.  

Další se použije, nelze-li rozhodnout podle předchozího, tj. splní-li dva či více žáků stanovená kritéria, 

určí se jejich pořadí podle těchto priorit:  

➢ losem.  

Co si vzít s sebou  

K zápisu je nutné přinést:  

➢ žádost o přijetí případně také žádost o odklad – možnost vyplnění na místě v době zápisu 

(podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte),  

➢ rodný list dítěte k nahlédnutí,  

➢ občanský průkaz zákonného zástupce,  

➢ u cizích státních příslušníků doklad o oprávnění k pobytu v ČR, rodný list s úředně 

ověřeným překladem,  

➢ u dětí s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí o povoleném odkladu z minulého 

roku.  

Odklad povinné školní docházky 

 Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může požádat 

písemně zákonný zástupce dítěte o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí 

být podána ředitelce školy a doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a odborného 

lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 

dovrší osmý rok věku. Žák, který má odklad povinné školní docházky z předchozího roku, není 

automaticky žákem školy, kde absolvoval zápis. Zákonný zástupce musí dítě znovu přihlásit do 

vybrané školy v termínu zápisu!  

Kontakty  

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody, Kuřívody 700, 47122 Ralsko Tel: 

773 636 455; E-mail: kalvova@skolakurivody.cz (ředitelka školy); 

Pedagogicko – psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace, Havlíčkova 443, Česká Lípa, 

470 01; 728 541 505,   778 499 169; Email: poradna@pppcl.cz 


