
PŘIJETÍ ŽÁKA CIZINCE (UPRCHLÍKA Z UKRAJINY) 
K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ RYBITVÍ 

 

Kdo může být přijatý k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 

• tento zvláštní zápis je určen pouze pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana 
v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem  
o udělení dočasné ochrany), 

• ve školním roce 2022/23 se povinná školní docházka vztahuje na děti narozené v období 
od 31. 8. 2016 (od 6 let) a starší, trvá v ČR 9 let 

 
Kritéria pro přijímání žáků 
• do základní školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem pobytu v Rybitví a Černé  

u Bohdanče (spádová oblast základní školy) 
 
Jaké dokumenty jsou potřeba k přijetí do ZŠ Rybitví 

• zákonný zástupce požádá ředitelku školy o přijetí – vyplní čitelně a v souladu s osobními 
doklady žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

• zákonný zástupce předloží vyplněnou žádost, doklad o totožnosti dítěte a totožnosti 
zákonného zástupce (vízový doklad dítěte, doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě 
zastupovat) ředitelce školy 

• pro identifikaci spádové školy se dokládá místo (faktického) pobytu v Rybitví nebo  
v Černé u Bohdanče  

 
Způsob podání žádosti o přijetí do ZŠ Rybitví 

• žádost podává zákonný zástupce dítěte osobně ředitelce školy 

• datum a čas podání žádosti – ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 8:00 do 14:00 hod.  

• místo podání žádosti – ředitelna školy v budově ZŠ na adrese Školní 143, 533 54 Rybitví 

 
Vydání rozhodnutí o přijetí 

• na základě podané žádosti a rozhovoru se zákonnými zástupci při podání žádosti 
vypracuje ředitelka školy nejpozději do 30 dnů rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka do 
základního vzdělávání a o zařazení do příslušného ročníku 

• zákonný zástupce si vyzvedne v předem dohodnutém termínu osobně rozhodnutí 
v ředitelně školy a obdrží další informace ke vzdělávání a stravování žáka 

 
Zahájení povinné školní docházky 

• přijatí žáci nastoupí do školy 1. 9. 2022 

• žáci se budou vzdělávat ve stanovených třídách podle daného rozvrhu 

• vyučování začíná v 8:00 hod., žáci přichází do školy v 7:45 hod. 

 



Žádost o odklad povinné školní docházky 

• v případě, že není dítě přiměřeně psychicky a fyzicky vyspělé pro vstup do 1. ročníku 
základní školy, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad nástupu k povinné školní 
docházce o jeden rok 

• žádost je třeba podat v době zápisu, tj. ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 8:00 do 14:00 hod. 

• povinnou přílohou žádosti o odklad povinné školní docházky jsou doporučující posouzení 
příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře 
nebo klinického psychologa. 


