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Seznam dětí přijatých k plnění povinné školní docházky od školního roku 2013/2014 
 
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává 1. základní škola, Rakovník, 

Martinovského 153, 269 01 Rakovník, v souladu s ustanovením § 46, § 165 a § 183 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, rozhodl na základě žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání na 1. ZŠ 
Rakovník od školního roku 2013/2014 takto: 

 

Registrační číslo Rozhodnutí Registrační číslo Rozhodnutí 

1ZS-01/2013 přijat/a 1ZS-27/2013 přijat/a 

1ZS-02/2013 přijat/a 1ZS-28/2013 přijat/a 

1ZS-03/2013 přijat/a 1ZS-29/2013 přijat/a 

1ZS-04/2013 přijat/a 1ZS-30/2013 přijat/a 

1ZS-05/2013 přijat/a 1ZS-32/2013 přijat/a 

1ZS-06/2013 přijat/a 1ZS-33/2013 přijat/a 

1ZS-07/2013 přijat/a 1ZS-34/2013 přijat/a 

1ZS-08/2013 přijat/a 1ZS-35/2013 přijat/a 

1ZS-09/2013 přijat/a 1ZS-36/2013 přijat/a 

1ZS-10/2013 přijat/a 1ZS-37/2013 přijat/a 

1ZS-11/2013 přijat/a 1ZS-39/2013 přijat/a 

1ZS-12/2013 přijat/a 1ZS-40/2013 přijat/a 

1ZS-14/2013 přijat/a 1ZS-42/2013 přijat/a 

1ZS-15/2013 přijat/a 1ZS-43/2013 přijat/a 

1ZS-16/2013 přijat/a 1ZS-44/2013 přijat/a 

1ZS-17/2013 přijat/a 1ZS-45/2013 přijat/a 

1ZS-18/2013 přijat/a 1ZS-46/2013 přijat/a 

1ZS-19/2013 přijat/a 1ZS-47/2013 přijat/a 

1ZS-20/2013 přijat/a 1ZS-48/2013 přijat/a 

1ZS-21/2013 přijat/a 1ZS-50/2013 přijat/a 

1ZS-22/2013 přijat/a 1ZS-51/2013 přijat/a 

1ZS-24/2013 přijat/a 1ZS-53/2013 přijat/a 

1ZS-25/2013 přijat/a 1ZS-54/2013 přijat/a 

1ZS-26/2013 přijat/a 1ZS-55/2013 přijat/a 

  1ZS-56/2013 přijat/a 

 
Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 15. 2. 2013 na veřejně přístupném místě v budově školy. 

Dále bylo zveřejněno dne 15. 2. 2013 na webových stránkách školy www.1zsrako.cz. Tímto dnem 
začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to prostřednictvím ředitele školy.   
 
Příloha: Informace pro zákonné zástupce, jejichž žádost dosud nebyla vyřízena  
 
V Rakovníku 15. února 2013 
 
 

Mgr. Karel Folber, ředitel školy 
 

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SE SVÝMI DĚTMI PŘIŠLI K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU NA 
NAŠI ŠKOLU. TĚŠÍME SE NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014. 
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Příloha 
Informace pro zákonné zástupce, jejichž žádost dosud nebyla vyřízena 

 
a) Pro rodiče, kteří požádali (požádají) o odklad začátku povinné školní docházky 

 
K žádosti o odklad, kterou jste podali, je nutné doložit dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. 
(školského zákona), v platném znění: 

- doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologická 
poradna Středočeského kraje, pobočka Rakovník, Frant. Diepolta 1576, 269 01 Rakovník; tel. 
313 518 271, 739 057 238, ppp.rakovnik@quick.cz, www.pppstredoceska.cz) a 

- doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa 
 

b) Pro rodiče, kteří požádali (požádají) o přijetí mladších dětí (narozených od září do konce 
června příslušného školního roku) 

 
K žádosti o přijetí, kterou jste podali, je nutné doložit dle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. 
(školského zákona), v platném znění: 

- doporučující vyjádření školského poradenského zařízení v případě dětí narozených od září 
do konce prosince příslušného školního roku, tj. od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2007, 

- doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře v případě dětí 
narozených od ledna do konce června příslušného školního roku, tj. od 1. 1. 2008 do 30. 6. 
2008. 

 
 


