
            

                               Základní škola a Mateřská škola Radim, okres Kolín 
                            příspěvková organizace 

                          
 

                         DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

-o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad školní docházky žádají ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI dítěte; 

 

-žádosti o odklad povinné školní docházky lze podat do 30. 4. roku, kdy má dítě zahájit školní docházku a 

musí být doloženy doporučením školského poradenského zařízení (PPP, PC) a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa; v případě promeškání termínu musí ředitel školy žádost o odklad povinné školní 

docházky zamítnout; 

 

-zákonní zástupci mají právo nahlížet do spisu a osobní dokumentace žáka, mají právo odvolat svůj 

souhlas s vedením dokumentace; 

 

- o přijetí Vašeho dítěte rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Lhůta pro rozhodnutí ředitele školy 

je 30 dní od doručení žádosti;  

 

- podle novely školského zákona č 561/2004 Sb. k 1. 1. 2012 bude seznam dětí přijatých k základnímu 

vzdělávání po vydání rozhodnutí ředitelkou školy zveřejněn pod registračním číslem, tj. pod číslem 

jednacím žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání na webových stránkách školy 

http://www.zsradimukolina.cz/  a bude také zveřejněn na informačních nástěnkách pro veřejnost u 

vchodu do budovy ZŠ i v budově MŠ;  

 

-seznam  bude  zveřejněn  oběma  způsoby  nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je   

 15. května 2022; 

 

-o přijetí k základnímu vzdělávání bude v souladu s § 67 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu 

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole a bude Vám předáno 

poštou nebo osobně v MŠ nebo ZŠ Radim; 

 

Děti mladší 6 let: 

 

-které dovrší  6 let v období 1. 9. - 31. 12. 2022 a žádající o zahájení školní docházky ve šk. roce 

2022/2023  → doporučení školského poradenského zařízení (PPP, PC); 

-které dovrší  6 let v období 1. 1. - 30. 6. 2023 a žádající o zahájení školní docházky ve šk. roce 

2022/2023 → doporučení školského poradenského zařízení (PPP, PC) a odborného lékaře; 

 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků v Plánu práce školy:  dne 28. 6. 2022 (ÚT) od 15.30 hodin; 

 

 

 

 

       podpis ředitele školy:................................................... 

                                                                                                                              (Mgr. Petra Jirková) 
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