Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
Rabštejnská Lhota 44, 537 01 Chrudim 1 tel: 469 685 128
skola@zsrablhota.cz
www.zsrablhota.cz

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Základní školy a Mateřské školy Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
pro školní rok 2022 - 2023
Termín konání:

středa 6. 4. 2022 od 14,00 do 17,00 hodin

Místo konání:

v budově školy, průvodci na vás budou čekat u vchodu

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou:
1.
2.
3.

rodný list dítěte
doklad o bydlišti (občanský průkaz)
doklad o povolení k trvalému pobytu, pokud jste občan státu mimo EU

Právní normy:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší 6 let věku; mladší děti lze
přijmout pouze na doporučení příslušného odborného pracoviště a odborného lékaře.
Zákonní zástupci žáka mají možnost volit školu i mimo obvod stanovený
zřizovatelem podle místa bydliště. Přednostně budou přijati žáci z obvodu školy.
O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, bude rozhodnutí oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i
nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (vstupní dveře do budovy školy) a na
webových stránkách školy (www.zsrablhota.cz), a to v pátek 8. 4. 2022. Na seznamu
nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.
Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu
prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.
Zákonný zástupce žáka může žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok.
Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením školského
poradenského pracoviště a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
O odkladu školní docházky může rozhodnout ředitel školy i dodatečně v průběhu
prvního pololetí po dohodě se zákonným zástupcem.
Zákonný zástupce žáka odpovídá v plném rozsahu za naplnění znění zákona
v bodech o povinné školní docházce; nezahájení školní docházky pak může být dle
tohoto zákona postihováno.

Další akce pro předškoláky:
11. května 2022 pozveme děti na jeden den vyučování ve škole, pozvánku jim škola doručí.
V Rabštejnské Lhotě 21. 3. 2022
______________________
ředitelka školy

