
Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace  

Informace ředitele školy k zápisu do základní   

školy – běžné třídy  

(dle zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů – dále je „školský zákon“)  

  

ŠKOLNÍ ROK:  2021–2022  

TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI: 1. 4. - 7. 4. 2021   

DOKLADY K ZÁPISU:  

1. rodný list dítěte - prostá kopie  

2. rozhodnutí o odkladu školní docházky z předešlého školního roku (bylo-li vydáno) - prostá 

kopie  

  

Pro školní rok 2021-2022 bude do běžných tříd přijato maximálně 50 žáků.  

  

PRŮBĚH ZÁPISU:  

Zápis do prvních ročníků běžných tříd proběhne v souvislosti s aktuálními protiepidemickými 

opatřeními takto:  

Rodiče vyplní“ Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - BĚŽNÉ TŘÍDY“. která je dostupná 

ke stažení na webových stránkách školy (www.zsostrcilova.cz). Jestliže zákonný zástupce nemá k 

dispozici dálkový přístup, může si žádost osobně vyzvednout na vrátnici školy. Žádost opatřenou 

vlastnoručním podpisem a datem doručí zákonný zástupce na adresu školy.  

a) datovou schránkou (adresa datové schránky školy 8ramf9k)  

b) e-mailem s elektronickým podpisem (mrozinska@zs-ostrcil.cz)  

c) poštou (pokud možno doporučeně)  

d) osobně do budovy školy, nebo do schránky, která se nachází na budově školy.  

K žádosti připojte prostou kopii rodného listu dítěte výše uvedeným způsobem.  

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, stejným způsobem doručte zároveň “Žádost o odklad 

povinné školní docházky” Povinné přílohy pak doložíte poté, kdy budou zajištěny služby školních 

poradenských zařízení.  

Žádosti budou přijímány v termínu od 1. 4. 2021 do 7. 4. 2021. Děti budou přijímány na základě 

podané žádosti, online zápis se konat nebude. Registrační číslo vašeho dítěte vám bude zasláno 

na e-mail, uvedený ve vaší online rezervaci nebo v písemné žádosti. Rodičům. kteří nemají 

dálkový přístup, bude registrační číslo oznámeno telefonicky nebo poštou.  

   

KRITÉRIA PŘIJETÍ:  

Obecné podmínky pro přijetí vyplývající ze školského zákona:    

a) dítě má k 31. 8. 2021 šest let  

b) dítě dosáhne šesti let v době od 1. září do 31. prosince 2021 (nutné doporučující vyjádření 

školského poradenského zařízení)  

c) dítě dosáhne šesti let v době od 1. ledna do 30. června 2022 (nutné doporučující  vyjádření 

školského poradenského zařízení a odborného lékaře)  

http://www.zsostrcilova.cz/
http://www.zsostrcilova.cz/


d) dítě má trvalé bydliště v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

Pokud nebude kapacita 1. tříd naplněna dětmi splňujícími výše uvedené podmínky, budou další děti 

přijímány na základě těchto kritérií.  

1. Dítě s trvalým bydlištěm mimo městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, které má sourozence v 

ZŠ Ostrčilova – 5 bodů  

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace  

2. Dítě s trvalým bydlištěm mimo městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – 1 bod  

  
  

  

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ:  

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu 

uchazečů pod přiděleným registračním číslem nejpozději do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně 

přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.zsostrcilova.cz. Zveřejněním seznamu 

se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.   

  

  

  

  

NAHLÍŽENÍ DO SPISU:  

V souladu s § 36 odst. 3 a § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, má zákonný zástupce účastníka řízení ještě před vydáním rozhodnutí možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a právo nahlížet do spisu.  

Seznámit se s obsahem spisu bude možné dne 22 .4. 2021 v době: 8.00 – 10:30 nebo 13:00 – 
14:00. Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední 
osoby průkaz totožnosti.  
  

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ:  

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o 

přijetí dítěte k základnímu vzdělávání).  

  

  

  

Účinnost dnem 18. 3. 2021 Mgr. Lenka Lednická  

ředitel školy  

  
  

  
  

http://www.zsostrcilova.cz/

