
Zápis do ZŠ Erudio Orlicko pro školní rok 2021/2022 

Období pro zápis do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu 

se školským zákonem (§ 36 odst. 4).  

Ředitelka Základní školy Erudio Orlicko, Velký Hájek 1554, Žamberk stanovila níže uvedené 

podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do 

1. ročníku k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022. 

 

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce budeme v ZŠ Erudio přijímat v období                                                          

1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. 

 

Žádost o přijetí je možné doručit: 

• do datové schránky školy  

• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce  

• poštou (rozhodující je datum podání na poštu)  

• osobním podáním ve škole (nutno předem domluvit) 

Uchazeči budou kontaktováni školou a dle aktuální situace se domluvíme na online nebo 

osobní účasti na motivační části zápisu, abychom dětem dopřáli slavnostní okamžik. 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách 

školy pod evidenčním číslem žádosti do 6. 5. 2021. Následně obdrží zákonní zástupci termín  

k osobnímu převzetí Rozhodnutí o přijetí a podpisu Smlouvy o vzdělávání v ZŠ Erudio Orlicko. 

 

K zápisu zákonní zástupci doloží: 

• rodný list dítěte 

• doklad o trvalém bydlišti dítěte (v OP nebo ověřený doklad z úřadu) 

• rozhodnutí o odkladu z minulého školního roku (pokud byl udělen) 

• doporučení PPP nebo SPC (pokud bylo vyšetření provedeno) (Pedagogicko-

psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) 

 

Věk dítěte 

(podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.) 

Zapisovány budou děti, které k 31. 8. 2021 dovrší šestý rok věku, a děti, jimž byl minulý rok 

odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

 

Povinnosti a práva zákonných zástupců 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v roce, v němž 

má dítě zahájit školní docházku. Zákonný zástupce může zvolit jinou školu než spádovou. 

 

 

 



Kritéria, ke kterým přihlížíme při přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ Erudio Orlicko 

• uchazeč navštěvuje Klub předškoláčka Erudio 

• uchazeč je sourozencem žáka ZŠ Erudio 

• uchazeč je žákem školky Erudio 

• souznění zákonných zástupců s filozofií a vzdělávacím programem školy 

Uchazeče přijímáme do naplnění kapacity třídy, která je 14 žáků. 

Pokud počet uchazečů překročí danou kapacitu, bude provedeno losování. Losování 

provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, 

která budou přidělena dětem při zápisu. 

Přihlášky odevzdané v pozdějším termínu budou posuzovány až po ukončení přijímacího řízení 

s uchazeči, kteří podali přihlášku v řádném termínu, a to v případě, že ještě nebude naplněna 

kapacita třídy. 

Žáci mohou být přijati k základnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je v ZŠ volná 

kapacita. 

 

Dne 9. 3. 2021                                                                                 Mgr. Dana Bartlová 

                                                                                                             ředitelka školy 


