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Vážení spoluobčané, 
 

sluneční paprsky už nabírají na síle a konečně se zdá, že po posledním záchvěvu zimy v první jarní den, 
jaro konečně přichází. Byla to zase po letech zima, jak má být. Louky, lesy, pole pokryla bílá peřina a 
třeba i díky dobrodincům, kteří nám tu připravili lyžařské stopy, si nejen děti mohly užívat zimních 
radovánek. Úmyslně se snažím psát hlavně o tom dobrém. Špatných až tragických zpráv kolem nás je už 
nepříjemně dost. Osobně tak chci věřit především v to, že s přicházejícím sluncem a prodlužováním dní 
se začne zlepšovat nálada ve společnosti, ale hlavně zvyšovat její obranyschopnost. Doufám taky v to, 
že se v průběhu léta podaří proočkovat větší část populace a podobný scénář jako za poslední rok nebo 
minimálně půlrok se už nebude opakovat. Měla by být samozřejmě každého volba, jestli se nechá 
tímhle způsobem ochránit, osobně si myslím, že jiná cesta z toho nevede. 
Bohužel dávek pořád není dostatek a zatím to ani nevypadá, že by mělo být, i tak jsme ale v posledních 
týdnech mohli alespoň v několika případech pomoct s registrací do centrálního registru očkování a 
vysvětlit další postup, a pokud můžeme komukoliv z Vás s čímkoliv pomoci nebo poradit v tomhle 
chaotickém dění okolo nás, určitě se na nás neváhejte obrátit. 
Co se nějakou dobu ještě s největší pravděpodobností měnit nebude, je povinné nošení respirátorů ve 
zdravotnických zařízeních, na úřadech, v obchodech, dopravních prostředcích a tak dále. I my jsme 
proto po vzoru jiných měst a obcí pořídili respirátory a nabízíme je zdarma občanům nad 70 let. 
K vyzvednutí budou na obecním úřadě, podle zájmu a délce platnosti tohoto nařízení, pak zvážíme 
jejich další objednávku a distribuci. 
Dalším krokem, kterým bychom především rádi zlepšili komunikaci směrem k Vám, občanům, 
prostřednictvím SMS a mobilní aplikace je služba Mobilní rozhlas. Jedná se o rozšíření dosavadního 
rozesílání zpráv SMS. Aby mělo používání mobilního rozhlasu smysl, potřebujeme v něm mít 
registrováno dostatek kontaktů. Více informací k přihlášení do této služby naleznete dále ve zpravodaji. 
Klidně ale taky postačí, když nám jakýmkoliv způsobem dáte vědět, na jaké telefonní číslo byste chtěli 
informace o mimořádných událostech v obci dostávat nebo že můžeme použít Váš dosud registrovaný 
kontakt. 
Dále se tu také dočtete, že se 29. března bude konat první zasedání zastupitelstva naší obce. Přestože 
to nyní podle zákona není povinné, snažíme se držet alespoň pravidelnou tříměsíční lhůtu, jak běžně 
zákon o obcích stanovuje, neznamená to ale, že by se na obci nepracovalo. Rada obce se schází 
pravidelně a projednává záležitosti tak, jak na obec přichází. Společně připravujeme zase několik 
projektů, které by teď právě měly být předloženy k posouzení zastupitelstvu. Znovu se zmíním, že tou 
největší akcí v tomhle roce by měla být kompletní rekonstrukce povrchu silnice, chodníků a veřejného 
osvětlení na průtahu silnice I/13 obcí. Předběžně je již stanoven termín od září do konce letošního roku, 
snad se vše podaří připravit, postavit, ale především také získat finanční podporu z dotačních programů 
podle našich plánů. 
Také u dalších projektů se budeme snažit získat finanční podporu. Mělo by se jednat například o opravu 
bytových domů a vybudování čistíren odpadních vod pro paneláky, obnovu hřbitovní zdi v Jítravě, dále 
obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu v dolní části Rynoltic směrem na Janovice, pořízení 
dalšího vybavení pro zjednodušení systému svozu odpadů, obnovu nebo pořízení vybavení výjezdové 
jednotky hasičů, nebo třeba rekonstrukci rozvodů elektřiny v budově základní školy, kde je možné získat 
až 90% podporu. Máme i spoustu dalších plánů, ale na tyto konkrétně zmíněné záměry jsou aktuálně 
vypsané dotační tituly, do kterých se budeme snažit podat žádost. Ale při žádání o dotaci není nikdy nic 
jistého, a tak nám držte palce, ať alespoň v něčem uspějeme. Je téměř jisté, že současný útlum 
ekonomiky bude mít výrazný vliv i na snižování daňových příjmů obcí, což jistě způsobí snížení výdajů 
na investice a každá koruna navíc se jistě bude hodit. 
S tím si budeme muset nějak poradit stejně jako celá společnost. I proto doufám, že se kola ekonomiky 
podaří brzo rozběhnout, hlavně ale doufám, že se už opravdu brzy výrazně začnou snižovat počty 



těžkých případů v nemocnicích, že se zdravotníkům konečně uleví a budou moci začít dělat zase svojí 
běžnou práci, že se děti budou moci vrátit do škol a školek, mnozí živnostníci a podnikatelé ke své práci, 
aby zmizel závan všudypřítomného strachu, prostě aby byl svět zase v pořádku. Přejeme Vám všem 
hodně zdraví a dávejte na sebe pozor. 
 

 
Soňa Starečková Postlová                       Ing. Jan Vacek 

          místostarostka                                           starosta 
 
Respirátory zdarma pro občany 70+ 
Z důvodu stále platných vládních nařízení o povinnosti nosit respirátory na místech s větší koncentrací 
lidí, nabízíme občanům od 70 let respirátory zdarma v počtu 3 ks na osobu, dále podle zájmu a vývoje 
vládních nařízení. Respirátory je možné vyzvednout na OÚ, v individuálních případech je doručíme. 
 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI: 
 
Jak bude probíhat svoz odpadu v období velikonočních svátků? 
6. 4. 2021 úterý   Rynoltice, Nová Starost 
7. 4. 2021 středa   Jítrava, Polesí, Černá Louže (Velikonoční pondělí je st. svátek) 
 
Pytle na směsný a tříděný odpad 
Lze doručit ve svozový den našimi zaměstnanci. V případě potřeby dodávky pytlů využijte prosím tyto 
kontakty: Tel. 485 172 181, e-mail rynoltice@iol.cz. 
Prosíme Vás o kontrolu, zda souhlasí Vaše evidenční číslo, které uvádíte na žlutý pytel s číslem, které 
jste obdrželi na OÚ. Stává se, že uvádíte číslo, které patří někomu jinému. Pokud si nebudete jisti 
evidenčním číslem, kontaktujte nás na tel. čísle 725 971 201. Dále prosíme uvádět čísla čitelně. 
 
Místní poplatek za odpad na rok 2021  
Poplatek je splatný do 30. 6. 2021, zůstává ve stejné výši 650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale 
bydlící; 650,- Kč za rekreační objekt. 
Informace o sníženém poplatku za domácnost/rekreační objekt dle evidenčního (identifikačního) čísla 
přiděleného Obecním úřadem je možné zjistit na úřední desce Obecního úřadu, ve vývěskách v částech 
obcí, na webových stránkách obce popřípadě telefonicky na tel. čísle 725 971 201.   
Platbu lze provést bankovním převodem na č. ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a 
jméno poplatníka, počet osob v domácnosti či v hotovosti na pokladně OÚ. 
 
Sběrný dvůr obce Rynoltice (Areál firmy Purum s.r.o., Rynoltice 149) 
Je určen všem občanům Rynoltic, Jítravy, Černé Louže, Polesí a Nové Starosti s podmínkou, že mají 
uhrazen místní poplatek za odpady. Před předáním odpadu je nutné se obsluze prokázat občanským 
průkazem, majitelé rekreačních objektů dokladem o zaplacení místního poplatku za odpad. 
Odebírané druhy odpadů: objemný odpad - nábytek, koberce, lino, místo zpětného odběru 
elektrozařízení (v kompletním stavu) - domácí spotřebiče, ledničky, sporáky, baterie, monitory, zářivky.  
Pracovní doba: Středa 7 – 14 hod., každý sudý týden Sobota 8 - 12 hod. Limit na osobu/rekreační 
objekt 100 kg/rok. Obec Rynoltice je oprávněna nárokovat si úhradu nákladů překročením limitu 
původci odpadu. 
 
Biologický odpad rostlinného původu (bioodpad) 
Je možné odkládat do kontejneru, který je umístěn za fotbalovým hřištěm Rynoltice. 
Do kontejneru patří např. tráva z údržby zeleně a zahrad, drobné větve, listy a nať ze zeleniny. Naopak 
do kontejneru nepatří různý stavební odpad či jiný odpad, který často z kontejneru vybíráme. 
VELKÉ VĚTVE ODKLÁDEJTE na sběrné místo vedle tenisových kurtů u fotbalového hřiště, nevhazujte je 
do kontejneru. 

Sběr papíru a víček pro ZŠ a MŠ RYNOLTICE 
ZŠ a MŠ Rynoltice v průběhu celého roku sbírá papír (noviny, časopisy, knihy, letáky) a  
víčka z PET lahví, které lze odevzdávat na malou školu v Rynolticích, pouze v době  
provozu školní jídelny. 



INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
 
Pozvánka na veřejné jednání Zastupitelstva
Starosta obce si Vás dovoluje pozvat na veřejné jednání Zastupitelstva obce Rynoltice, které se koná 
dne 29. 3. 2021 od 18.00 hodin, v 
Navržený program naleznete na úřední desce OÚ Rynoltice či na webových stránkách obce.
 
Místní poplatek za psy 
Poplatek byl splatný do 15. 3. 2021
poplatek neuhradil, učiňte tak prosím co nejdříve.
Sazba poplatku za psy v roce 2021 nezměněna:
První pes 200,-Kč; Druhý a každý další pes 400,
První pes-osoby starší 65 let 100,-Kč; Druhý a každý další pes
Pokud v průběhu roku dojde ke změně např. úhyn psa, darování nebo prodej je poplatník povinen 
písemně oznámit tuto změnu do 15 dnů OÚ Rynoltice.
Uklízejte za svým psem 
Apelujeme na pejskaře, aby uklízeli za svým psem! Košů na psí exkrementy je v
některých místech v obci, musí být chodci na pozoru, aby do psího exkrementu nešlápli!
 
Mobilní rozhlas 

Pokud chcete být o všech náhlých situacích a 
se do Mobilního Rozhlasu a dostávejte důležité informace z naší obce pomocí SMS, e
do aplikace. 

rynoltice.mobilnirozhlas.cz/registrace
Dosud jsme využívali portálu tzv. SMS brány, ale dosah pořád není podle nás dostatečný, tak to, prosím, 
řekněte každému, kdo tu žije, nebo třeba jezdí na 
obecním úřadě vyplněním formuláře.
Co vám registrace přinese? 
Upozornění na krizové situace; Informace o
sportovní akce; Novinky z obce; Rozhodování 
Služba je zdarma!  
 

SPOZ 

Srdečně blahopřejeme občanům, kteří oslavili nebo oslaví významná životní jubilea:
 

leden Břetislav Urban 
 Jiří Poupa 
 Josef Matýsek 
  
únor  Anna Mocová 
 Jaromír Zima 
 Květoslava Chválovská  
 Petr Mašek 
 Jaroslava Bartalová 
             
březen Věra Langpaulová  
 Ludmila Novotná  
 Hana Švandová 
 František Hanzlík  
                Jana Mocová  
 Jitka Kormundová 
 

OBECNÍHO ÚŘADU: 

astupitelstva obce Rynoltice 
Starosta obce si Vás dovoluje pozvat na veřejné jednání Zastupitelstva obce Rynoltice, které se koná 

 nové hasičské zbrojnici, č.p. 168. 
Navržený program naleznete na úřední desce OÚ Rynoltice či na webových stránkách obce.

splatný do 15. 3. 2021, dle OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů. 
poplatek neuhradil, učiňte tak prosím co nejdříve. 
Sazba poplatku za psy v roce 2021 nezměněna: 

Kč; Druhý a každý další pes 400,-Kč  
Kč; Druhý a každý další pes- osoby starší 65 let 200,

průběhu roku dojde ke změně např. úhyn psa, darování nebo prodej je poplatník povinen 
uto změnu do 15 dnů OÚ Rynoltice. 

Apelujeme na pejskaře, aby uklízeli za svým psem! Košů na psí exkrementy je v obci několik
musí být chodci na pozoru, aby do psího exkrementu nešlápli!

Pokud chcete být o všech náhlých situacích a krizových událostech co nejlépe informováni, zaregistrujte 
se do Mobilního Rozhlasu a dostávejte důležité informace z naší obce pomocí SMS, e

rynoltice.mobilnirozhlas.cz/registrace  
Dosud jsme využívali portálu tzv. SMS brány, ale dosah pořád není podle nás dostatečný, tak to, prosím, 
řekněte každému, kdo tu žije, nebo třeba jezdí na chalupu, registrace je možná n
obecním úřadě vyplněním formuláře. 

nformace o odstávkách vody, elektřiny apod.; Pozvánky na kulturní a 
Rozhodování pomocí anket 

Srdečně blahopřejeme občanům, kteří oslavili nebo oslaví významná životní jubilea:

duben Helga Mádlová   červen  Josef Chválovský
  Jaroslav Klimeš   Bohumila Sehnalová
 Jaroslav Pošusta   Ladislav Novotný
 Jana Zigušková  Dáša Štěpánková
 Hana Kašpárková   Václav Klaška
 Ervín Mikota 
 Alena Horáková 

květen Brunhilda Huptychová 
 Alena Marková   
 Hendrik Nedvěd 
 Miroslav Poupa 
  Jaroslav Kvasnička 
 František Rehuš 
 Marie Kotková  

Starosta obce si Vás dovoluje pozvat na veřejné jednání Zastupitelstva obce Rynoltice, které se koná 

Navržený program naleznete na úřední desce OÚ Rynoltice či na webových stránkách obce.  

 Stále je Vás dost, kdo 

osoby starší 65 let 200,-Kč. 
průběhu roku dojde ke změně např. úhyn psa, darování nebo prodej je poplatník povinen 

obci několik. Po zimě na 
musí být chodci na pozoru, aby do psího exkrementu nešlápli! 

 
krizových událostech co nejlépe informováni, zaregistrujte 

se do Mobilního Rozhlasu a dostávejte důležité informace z naší obce pomocí SMS, e-mailů nebo zpráv 

Dosud jsme využívali portálu tzv. SMS brány, ale dosah pořád není podle nás dostatečný, tak to, prosím, 
chalupu, registrace je možná na webu nebo na 

Pozvánky na kulturní a 

Srdečně blahopřejeme občanům, kteří oslavili nebo oslaví významná životní jubilea: 

Josef Chválovský 

Bohumila Sehnalová 
Ladislav Novotný 
Dáša Štěpánková 
Václav Klaška  

 



ČEZ DISTRIBIBUCE – „LÉTA S LETÁKY KONČÍ“ 

Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení a přechází se na elektronický způsob informování. 
Každý zákazník si může sjednat zasílání upozornění na plánované odstávky ke svému odběrnému místu 
e-mailem nebo SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost jsou informace k dispozici 
také na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky. 
Proč se mění způsob oznamování? 
Stále více zákazníků volá po moderních způsobech oznamování a využívání digitálních   technologií. U 
stávajícího systému výlepů letáků jsme se potýkalis plošnými zákazy výlepů, stížnostmi na nečitelnost či 
nevhodné umístění apod. 
Jak se zákazník o odstávce dozví? 
1. individuálně e-mailem nebo SMS; 2. na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky; 3. 
na úřední desce, příp. dalšími způsoby v místě obvyklými (veřejný rozhlas, sociální sítě, SMS info kanál 
apod.) 
Jak a kde se může zákazník zaregistrovat, aby dostával upozornění e-mailem nebo SMS? 
Zákazník bude potřebovat datum narození nebo IČO a EAN kód, který najde na vyúčtování za elektřinu. 
Pak už jen navštíví www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde si zaregistruje, popř. zkontroluje kontaktní údaje 
pro zasílání upozornění, a je hotovo. 
Výhody registrace zákazníka 
1. o plánované odstávce se dozví včas, i když se na dané adrese pravidelně nezdržuje; 2. bude 
neprodleně informován i o případném zrušení odstávky; 3. získá informace o předpokládané době 
obnovení dodávek při poruše; 4. ročně uspoříme 4 000 kg papíru, to je přibližně 10 stromů, a za pár let 
tak společně ušetříme celý les. 
Proč se musí zákazník registrovat? 
Při připojení odběrného místa zákazník nemusel uvést své kontaktní údaje nebo údaje již nemusí být 
aktuální. Proto je lepší si aktuální e-mailovou adresu i telefonní číslo nově nastavit či zkontrolovat, 
zákazník tak bude mít jistotu, že informace obdrží včas. 
 

OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČÁSTI OBCE RYNOLTICE A 

NOVÁ STAROST 

Dne 9. 4. 2021 od 7:30 do 15:00 hod. dojde k plánovanému přerušení dodávky elektrické energie v 
části  obce Nová Starost - č. p. 1, 3, 4, 5, 7, 9-13, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25; č. ev. 6, 14, 18 a v části 
obce Rynoltice - č. p. 1, 2, 3, 4, 7-14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 33, 37, 38, 39, 42, 44, 47, 55, 57, 
59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 98-102, 
105, 107, 108, 110,113, 114, 117, 118, 149, 155, 157, 159, 161-169, 172, 173, 174, 175, 178, 180, 184, 
188, 196, 197, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 212-217, 219-223, 225, 227, 229-244, 246; 
č. ev. 1, 2, 48, 50, 75, 78, 88, 89, 92; kat. území Rynoltice - parcelní č. 85, 335, 354, 499, 557/1 + 55, 
638, 1542/3, 1600/3, 1672/7. 
 
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČÁSTI OBCE JÍTRAVA A 

RYNOLTICE 

Dne 13. 4. 2021 od 7:30 do 16:00 hod. dojde k plánovanému přerušení dodávky elektrické energie 
v části obce Jítrava -  č. p. 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 31-38, 40, 47, 
49, 51, 52, 62, 64, 67-72, 74, 76, 79, 93, 96, 98, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 126, 127, 
129, 130, 131, 132, 136, 140, 143, 146, 149, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 162, 164, 166, 172, 175, 179, 
197-202, 205; č. ev. 5, 7, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 29, 47, 48, 50, 54, 55, 57, 59, 61, 73, 77, 85, 86, kat. 
území Jítrava - parcelní č. 88, 159/2, 195, 401/4, 626/10, 1380/2, 1444, 1449/3, 2057 a v části obce 
Rynoltice - č. p. 70,  č. ev. 90. 

 

Proč se sčítáme? 
Sčítání slouží nám všem. Je těžko představitelné, že by společnost mohla 
fungovat, aniž by o sobě měla ucelené informace. Proto se sčítání v různých 
podobách provádí od starověku dodnes, a to po celém světě, od nejchudších 
zemí po ty ekonomicky nejvyspělejší. Sčítáme se proto, aby byly dostupné 
údaje o veškerém obyvatelstvu, jeho rozmístění, demografických, sociálních a 

ekonomických charakteristikách, složení a způsobu bydlení domácností, a to ve vzájemných vazbách v 



celostátním pohledu i v nejmenším územní
zjistitelné. Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách 
zdravotnických zařízeních nebo školkách, při aktualizaci podkladů pro mapy oblastí s významným 
povodňovým rizikem, při tvorbě územních plánů či při zásazích hasičů.
Průběh sčítání  
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
prostřednictvím  elektronického  formuláře  na 
nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.  4. do  11.  5.  2021  vyplnit  a  odevzdat  listinný  
formulář.  Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. 
Vzhledem k současné epidemické situaci 
hygieničkou ČR distribuci  a  sběr  listinných  formulářů,  při  kterých  dojde  k  výraznému  omezení  
fyzických  kontaktů  mezi  sčítacími  komisaři  a  obyvatelstvem.  Distribuce formulářů do domácností 
bude probíhat podobně, jako nyní pr
přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, 
minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním 
formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50
bude možné odeslat v předtištěné obálce 
800 kontaktních  místech  České  pošty (vybrané pobočky).  Odesl
Koho se sčítání týká 
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo 
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo 
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mlad
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu 
oprávněná.  Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s 
cizinců s krátkodobým pobytem do 90
Kontaktní místa  
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách 
Českého statistického úřadu.  Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na 
kterých lze získat nebo odevzdat 
www.scitani.cz. 
 

 

Hledáte menší, prvostupňovou školu pro své dítě?

Průměrný počet 10 žáků ve třídě, vedle v
Rodinná atmosféra, přátelské klima, individuální a respektující přístup

Krásná škola i třídy, moderně vybavené, úžasné děti
V srdci krásné přírody, zahrada, nové hřiště, bezpečný areál
Ranní a odpolední družina pro všechny žáky 7 

Péče speciálního pedagoga, v

Mezinárodní spolupráce 
Zábavné projektové dny, AJ od 1. roč

Používáme alternativní vyučovací metody a přístupy

Výborná dopravní dostupnost – 

celostátním pohledu i v nejmenším územním detailu. Tyto údaje nejsou žádným jiným způsobem 
zjistitelné. Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách – například při plánování dopravy, kapacit ve 
zdravotnických zařízeních nebo školkách, při aktualizaci podkladů pro mapy oblastí s významným 

zikem, při tvorbě územních plánů či při zásazích hasičů. 

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost 
elektronického  formuláře  na  webu www.scitani.cz  nebo  v  mobil

povinnost od 17.  4. do  11.  5.  2021  vyplnit  a  odevzdat  listinný  
formulář.  Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.  

časné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou
ČR distribuci  a  sběr  listinných  formulářů,  při  kterých  dojde  k  výraznému  omezení  

fyzických  kontaktů  mezi  sčítacími  komisaři  a  obyvatelstvem.  Distribuce formulářů do domácností 
bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování 

(ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, 
minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním 

lářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře 
předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo 

kontaktních  místech  České  pošty (vybrané pobočky).  Odeslání bude zdarma.  

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo 
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo 
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve 
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu 
oprávněná.  Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou

krátkodobým pobytem do 90 dnů.  

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách 
Českého statistického úřadu.  Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na 
kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře. Podrobnější informace naleznete na webu 
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Hledáte menší, prvostupňovou školu pro své dítě? Proč právě k
 

Průměrný počet 10 žáků ve třídě, vedle v budově mateřská škola
Rodinná atmosféra, přátelské klima, individuální a respektující přístup

 
Krásná škola i třídy, moderně vybavené, úžasné děti 

srdci krásné přírody, zahrada, nové hřiště, bezpečný areál 
odpolední družina pro všechny žáky 7 – 16.30 hod 

Péče speciálního pedagoga, v případě indikace hodiny nápravné péče
 

Zájmové kroužky, keramická dílna 
Mezinárodní spolupráce - jsme držiteli Certifikátů kvality eTwinning

Zábavné projektové dny, AJ od 1. ročníku 
Používáme alternativní vyučovací metody a přístupy 

 
 12 min autem z Liberce na hlavním tahu LB – ČL, velké parkoviště u 

školy 
Přijeďte se k nám podívat! 

www.skola-rynoltice.cz 

m detailu. Tyto údaje nejsou žádným jiným způsobem 
například při plánování dopravy, kapacit ve 

zdravotnických zařízeních nebo školkách, při aktualizaci podkladů pro mapy oblastí s významným 

má každý možnost sečíst se online 
nebo  v  mobilní  aplikaci.  Kdo se 

povinnost od 17.  4. do  11.  5.  2021  vyplnit  a  odevzdat  listinný  

pravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní  
ČR distribuci  a  sběr  listinných  formulářů,  při  kterých  dojde  k  výraznému  omezení  

fyzických  kontaktů  mezi  sčítacími  komisaři  a  obyvatelstvem.  Distribuce formulářů do domácností 
obíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování 

dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, 
minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním 

. Vyplněné formuláře 
m schránek České pošty nebo odevzdat na cca  

ání bude zdarma.   

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo 
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo 

ší 18 let, osoby omezené ve 
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu 

výjimkou diplomatů nebo 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách 
Českého statistického úřadu.  Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na 

listinné formuláře. Podrobnější informace naleznete na webu 

Proč právě k nám? 

budově mateřská škola 
Rodinná atmosféra, přátelské klima, individuální a respektující přístup 

 

případě indikace hodiny nápravné péče 

jsme držiteli Certifikátů kvality eTwinning 

ČL, velké parkoviště u 



Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhne v termínu od pátku 9. 4. do 30. 4. 2021, 
kontaktujte nás osobně či telefonicky a rezervujte si termín pro svůj zápis. Bude se konat individuálně 
prezenční formou a bude tedy zachována i motivační část zápisu. Moc se na nové tvářičky těšíme! 
 
Při zápisu se předkládá vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení zde a nebo lze 
vyplnit přímo ve škole v den zápisu), zároveň se kontroluje občanský průkaz zákonného zástupce a 
rodný list dítěte. Tyto dokumenty přineste s sebou k zápisu. 
 
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad 
povinné školní docházky o jeden rok. Ředitelka školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na 
základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP či SPC) a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě 
zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze 
zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2021. 
 

 
 

 

ZÁPIS DO MŠ se bude konat v květnu, informace budou upřesněny. 
 

Jarní naučná stezka u ZŠ Rynoltice 

Milé děti, ještě chvilku potrvá, než si jaro udrží svou vládu… ale některé květinky jsou otužilé a směle 
vystrkují své lístky a květy ze země…u školy nám rozkvetl plot. Nevěříte? Tak se tam jděte podívat. 

Najdete tam květinky, které znáte nebo se můžete naučit poznat. Každá má svou kartu s fotografií a 
básničkou. 

 

Mgr. Bc. Petra Urbanová 

ředitelka Základní a Mateřské školy Rynoltice 

 


