
Zápis do 1. ročníku dobříšských základních škol pro školní rok 2014/2015 

Odpovědi na dotazy zákonných zástupců dětí: 

Dotaz č. 1: Je zajištěno, že všechny děti s trvalým bydlištěm v Dobříši budou přijaty na jednu   
                   ze základních dobříšských škol? 
Odpověď:  Všechny děti, které se zúčastní zápisu do prvního ročníku v základních dobříšských  
                   školách, budou přijaty  k základnímu vzdělávání na Základní školu Dobříš,  
                   Komenského nám. 35  nebo na 2. základní školu Dobříš, Školní ul. 1035. 
 
Dotaz č. 2: Bude dítě po odmítnutí na 1. ZŠ automaticky přijato na 2. ZŠ, nebo  je třeba                                                                              

                    absolvovat zápis na obě školy? 

Odpověď:  Dítě, které nebude přijato na 1. ZŠ Dobříš, se musí poté zúčastnit zápisu do    

 prvního ročníku i na 2. základní škole, která má také řádný zápis ve dnech 16. 1. a 17. 1. 

2014 (shodně s 1. ZŠ Dobříš). Termín pro dodatečný zápis na 2. základní školu Dobříš je 

vyhlášen na den 29. 1. 2014 po telefonické domluvě (tel. 318 521 002), kdy bude určena 

hodina zápisu. V případě, že do té doby nebude zák. zástupce dítěte znát rozhodnutí z 1. ZŠ 

Dobříš o přijetí - nepřijetí, je možné ještě telefonicky nebo ústně domluvit dodatečný zápis v 

pozdějším termínu, nejpozději ale do 15. 2. 2014. 

(V řádném termínu  se může dítě zúčastnit zápisu do  1. ročníku na první a druhé základní škole.) 

Informace ředitele Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram: 

A. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, budou 

oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem 

řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn: 

1) zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na vývěsce u vchodu do školní budovy 

2) zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy: www.1zs.dobris.cz 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke 

vzdělávání, za oznámená. 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu nejméně 15 dnů. Předpokládaný termín 

zveřejnění je stanoven na pátek 24. ledna 2014. 

 

B. Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, budou po 

domluvě se zákonným zástupcem uchazeče v písemné podobě: 

a) předána osobně 

b) odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 

http://www.1zs.dobris.cz/

