28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace
312 00 Plzeň, IČO: 70880026
tel.: 378028888, fax: 378028860, e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz, www.zs28plzen.cz

INFORMACE PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKŮ
28. ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ, Rodinná 39,
příspěvková organizace
Pro školní rok 2021/2022 budeme otevírat tři 1. třídy.
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně
č. 5/2005 o stanovení školských obvodů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města č. 6/2014.

Do 1. ročníku 28. základní školy Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace budou
přijímáni žáci:
1/
s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Plzeň 4,
2/
s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Plzeň 4, kteří mají ve školním roce
2021/2022 sourozence v naší škole,
3/
při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu v příslušném školském
obvodu, než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los.

Časový harmonogram zápisu:
1. 3. – 6. 4. 2021

elektronická registrace, při které si rodič zvolí den a hodinu zápisu
nemá vliv na přednostní přijetí!!!

7. 4. 2021 (13.00 – 17.00 hod.) a 8. 4. 2021 (13.00 – 17.00 hod.) zápis v budově
školy
12. 4. 2021 (14.00 – 15.00 hod.) náhradní termín zápisu po domluvě se zástupkyní
ředitelky školy
14. 4. 2021

neveřejné losování (při větším počtu zájemců s místem trvalého
pobytu ve školském obvodu Plzeň 4, než je kapacita školy –
netýká se žáků, kteří mají ve školním roce 2021/2022 sourozence
v naší škole).

15. 4. 2021

zveřejnění výsledků losování (na webových stránkách školy, na
úřední desce školy pod přidělenými registračními čísly
z elektronické registrace)

16. 4. 2021

zveřejnění výsledků přijetí (na webových stránkách školy, na
úřední desce školy pod přidělenými registračními čísly
z elektronické registrace)

5. 5. 2021 (8.00 – 17.00 hod.) a 6. 5. 2021 (8.00 – 16.00 hod.)
vyzvednutí pravomocného rozhodnutí o přijetí

Losování:
O přijetí žáků bude rozhodovat los jako jediná spravedlivá možnost výběru.
Losovat budou členové Školské rady v neveřejném losování. Školská rada je složena
ze zástupců zřizovatele, zástupců rodičů a členů pedagogického sboru za přítomnosti
vedení školy.

S sebou k zápisu si přineste:
1/
vyplněnou žádost o přijetí do ZŠ – bude přílohou potvrzení o termínu
zápisu
2/
při žádosti o odklad (najdete na webových stránkách školy) – vyplněnou
žádost o odklad a doporučující posouzení příslušného školského
poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa
3/
při žádosti o předčasný nástup (najdete na webových stránkách školy) –
vyplněnou žádost o předčasný nástup a doporučující posouzení
příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo
klinického psychologa
S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Stanislavu Hlavinkovou:
e-mail hlavinkovast@zs28.plzen-edu.cz, tel:724 164 426.

VŠECHNY POTŘEBNÉ ŽÁDOSTI A INFORMACE JSOU
PŘIPRAVENY KE STAŽENÍ NA WEBU ŠKOLY.
www.zs28plzen.cz

