
 

 

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Obecně 

závaznou vyhláškou statutárního města Jablonce nad Nisou č. 4/2016 o školských obvodech 

základních škol zřízených statutárním městem Jablonec nad Nisou stanovuje ředitelka Základní 

školy Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvkové organizace kritéria přijetí 

dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018: 

 

Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy 

V případě volné kapacity budou dále přijaty: 

1. Děti, jejichž sourozenec školu již navštěvuje 

2. Ostatní děti 

V případě většího počtu přihlášených dětí, které splní příslušná kritéria, bude provedeno 

losování. Případné losování proběhne za účasti zákonných zástupců dětí a zástupců Školské 

rady. 

Pro školní rok 2017/2018 otevíráme jeden 1. ročník, počet žáků: 28 

 

K zápisu s sebou přineste: 

1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (naleznete na webových stránkách školy  

www.zsrynovice.cz) 

2. Rodný list dítěte 

3. Občanský průkaz zákonného zástupce 

Škola disponuje seznamy dětí, které má ve svém spádovém obvodu.  
V případě nesouladu s tímto seznamem bude třeba doložit potvrzení z úřadu o trvalém bydlišti 
ve spádovém obvodu školy. 
 

Rozhodnutí o přijetí dítěte ke vzdělávání oznámíme zveřejněním pod přidělenými 
registračními čísly na hlavních dveřích školy a na webových stránkách školy.  

Zájemci o písemné rozhodnutí o přijetí dítěte si jej budou moci po dohodě vyzvednout 
v kanceláři školy. 
  



 

 

Odklad povinné školní docházky 

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, budete potřebovat 
tyto dokumenty: 

1. Písemnou žádost zákonného zástupce (formulář bude k dispozici na webu školy nebo u 
zápisu). 

2. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a dětského 
(případně odborného) lékaře nebo klinického psychologa. 

Žádost se v souladu s novou legislativou podává v průběhu zápisu. 

 

Předčasný nástup do školy 

Školský zákon umožňuje nástup školní docházky i dětem ve věku 5 let za těchto podmínek: 

1. Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. 
2. Zákonný zástupce dítěte požádá o přijetí do 1. třídy. 
3. Pro dítě narozené od září do prosince doloží žádost doporučením psychologa 

pedagogicko-psychologické poradny. 
4. Pro dítě narozené od ledna do června doloží žádost doporučením psychologa 

pedagogicko-psychologické poradny i dětského lékaře. 
5. Ředitel školy rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 

Toto rozhodnutí, prosíme, důkladně zvažte. 

 

V Jablonci nad Nisou 17. 3. 2017 

 

 

Mgr. Jana Mašindová 

ředitelka školy 

 

 


