
Nástup žáků z Ukrajiny do ZŠ Loštice 

ZŠ Loštice není škola určená k jazykové výuce cizinců. O přijetí žáka a zařazení do 
třídy rozhodne ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce. Vzhledem 
k naplnění kapacity některých tříd, musí žáky ředitel školy umístit do jiného ročníku. 
Žáky zapojíme do běžného vzdělávacího procesu podle podmínek a možností ZŠ 
Loštice. 

Jaké dokumenty jsou potřeba k přijetí do ZŠ? 

Zákonný zástupce požádá ředitele školy o přijetí - vyplní dokumenty:  
evidenční líst,   žádost k nástupu do ZŠ,   GDPR 
 

Zákonný zástupce předloží doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného 
zástupce. Může jím být i doklad v podobě víza nebo podobného dokumentu  

(škola si udělá kopii dokumentu žáka = zápis do matriky školy) 

 

Pro identifikaci spádové školy se dokládá místo (faktického) pobytu – stačí 
prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě  

(Čestné prohlášení vlastníka bytu) 

 

Nejedná o přestup dle § 49 školského zákona, ale o přijetí k základnímu vzdělávání 
(a to i když škola přijímá starší žáky) 
 

Žák obdrží při nástupu: 

Učebnice, sešity,  

Rozvrh dané třídy, výběr ze školního řádu. Od 7:20  je otevřený vstup do školy pro 
žáky a od 7:45 začátek výuky. Ukončení výuky dle rozvrhu dané třídy. 

Žákovskou knížku (vyplní si úvodní list – důležitý je kontakt na osobu např. při 
nahlášení nevolnosti žáka) 

Přihláška na obědy – pouze v případě zájmu (škola zajišťuje dotované obědy pro 
žáky). Přihlašování a odhlašování obědů provádí zákonný zástupce 

(cena obědu dle věku žáka   

7 – 10 let žáka = 26 Kč, 11 – 14let = 31 Kč,  15 let = 35 Kč,  karta na obědy 38,- Kč  

 

Ve školním roce 2021/22 se povinná školní docházka vztahuje na děti narozené 
v období od 1.9.2006 do 31.8.2015. Od září 2022 se povinná školní docházka 
bude vztahovat na děti narozené v období od 1.9.2007 do 31.8.2016.  
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