
Informace po rodiče budoucích prvňáčků přijatých k základnímu 

vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. 

 

1. Průběh správního řízení 

Níže naleznete seznam žáků (dle registračních čísel) přijatých k základnímu vzdělávání do 1. ročníku pro 

školní rok 2021/2022. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude v tištěné podobě k dispozici 

v kanceláři zástupkyně ředitelky školy v budově školy v Alešově ulici. Vyzvednutí je možné na vyžádání v době 

stanovených úředních hodin od 14. 5. 2021. Byl-li pro dítě žádán ODKLAD školní docházky, bude průběh 

správního řízení veden následujícím způsobem.  

a) Zákonný zástupce dítěte již doložil všechny potřebné přílohy a ředitelka školy tak bude moci do 30 dnů 

od doby podání Žádosti o odklad vydat Rozhodnutí o odkladu školní docházky. Toto rozhodnutí je 

zákonným zástupcům zasláno poštou a správní řízení je tak ukončeno a dítěti je oficiálně udělen 

Odklad školní docházky na dobu jednoho roku. 

 

b) Zákonný zástupce dítěte zatím nedodal všechny potřebné přílohy k tomu, aby ředitelka školy mohla 

vydat Rozhodnutí o odkladu školní docházky. Na doložení potřebné dokumentace má zákonný 

zástupce 30 dní. Tato 30 denní lhůta běží ode dne, kdy byla podána Žádost o odklad. Pokud se 

zákonnému zástupci nepodaří potřebnou dokumentaci škole do 30 dnů doložit, bude tomuto 

zákonnému zástupci poštou zasláno Rozhodnutí o přerušení správního řízení. Dále se bude čekat na 

doložení dokumentace. Nepodaří-li se zákonnému zástupci dokumentaci doložit do 31. 8. 2021, dítě 

nastoupí do 1. třídy.  

 

2. Způsob a termín zveřejnění seznamu žáků prvních tříd pro konkrétní budovy a třídy 

Zařazení žáků do jednotlivých tříd bude zveřejněno do poloviny měsíce června. Seznam bude zveřejněn na 

webových stránkách školy a v tištěné podobě bude vyvěšen na místech k tomu určených pro budovu 

v Alešově ulici a budovy v Bavorovské a Výstavní ulici.  Seznam nebude jmenný, bude se skládat ze seznamu 

registračních čísel. O konečném zařazení rozhoduje ředitelka školy na základě organizačních a prostorových 

možností školy.   

3. Organizace informační schůzky pro rodiče a budoucí prvňáčky s třídní učitelkou 

Schůzka se tradičně odehrává v průběhu měsíce června.  Z důvodu stávající situace plánujeme variantu 

prezenčního nebo online setkání. O termínu schůzky budete včas informováni pomocí e-mailu a našich 

webových stránek.  

 

4. Seznam pomůcek a učebnic, které zajistí škola a rodiče 

V této věci taktéž sledujte webové stránky naší školy. Do poloviny měsíce června bude zveřejněn seznam 

pomůcek a učebnic, jejichž nákup pro budoucí prvňáčky zajistí škola, a které zákonní zástupci. Více informací 

se dozvíte na informační schůzce pro rodiče s třídní učitelkou.  

Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy. V případě potřeby se neváhejte 

obrátit na zástupce ředitelky školy jednotlivých budov.   

S pozdravem Mgr. Jarmila Rybáčková, ředitelka školy  


