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

Informace ředitele školy k zápisu do základní školy,   

1. bilingvní 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  

DATUM ZÁPISU:  8. 4. 2021 (8:00 – 16:00) – motivační rozhovor přes ICT nástroje   

TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI: 1.4. – 8.4. 2021  

        

DOKLADY K ZÁPISU:  

1. rodný list dítě – prostá kopie  

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

  

Pro školní rok 2021-2022 bude do bilingvních tříd přijato maximálně 40 žáků.  

  

  

PRŮBĚH ZÁPISU:    

A) Motivační část – online rozhovor s asistencí rodičů  

Rozhovor proběhne 8.4. 2021 přes ICT nástroje distanční komunikace – Google meet. 

Termín rozhovoru je shodný s časem, který jste zvolili při registraci k zápisu. Na 

emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, vám zašleme pozvánku a přesné pokyny 

k přihlášení k rozhovoru. Rozhovor s dítětem vede pedagog, přítomen bude rovněž školní 

psycholog/ školní speciální pedagog. Otázky a úkoly vycházejí z dokumentu Desatero pro 

rodiče dětí předškolního věku doporučeného MŠMT. U dětí, které mají zájem o školní 

docházku v bilingvní třídě, je také zjišťována míra jazykového citu a talentu.  

  

B) Formální část – příjem Žádostí o přijetí  

 Rodiče vyplní „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – BILINGVNÍ 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 v 

recepci 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 (bahnerova@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.  

  

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


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

 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.  

  

  

  

KRITÉRIA PŘIJETÍ:  

A) 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)  

  

B) Ostatní - dítě nemusí mluvit anglicky (pokud ano, je to pro dítě výhoda)  

- dítě nemusí mít trvalé bydliště v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz, 

přijímány jsou i děti z jiných obvodů, měst i států  

- navštěvování MŠ při ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, není podmínkou přijetí  

- děti jsou přijímány dle počtu bodů dosažených při vstupním rozhovoru podle níže 

uvedených kritérií. Rozhovor je nedílnou součástí zápisu, sledujeme:   

 sociální zralost  

 motoriku a prostorovou orientaci  matematickou oblast  

 řečové a artikulační schopnosti  

 zrakovou percepci a předpoklady pro psaní.  

  

Maximální počet bodů: 172 b.  

Sourozenec v bilingvní třídě  10 b.  

Sociální zralost, schopnost interakce  37 b.  

Motorika, prostorová orientace  23 b.  

Matematická oblast  24 b.  

Řečové schopnosti, artikulační obratnost  53 b.  

Zraková percepce, předpoklady pro psaní  25 b.  

  

  

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 od zahájení 

správního řízení. Registrační číslo vašeho dítěte, vám bude zasláno na email, který jste 

uvedli při registraci k zápisu. 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.   

  

  

http://www.zsostrcilova.cz/
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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 dne19.4. 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.  

  

V případě nepřijetí dítěte do bilingvní třídy bude dítě automaticky přiřazeno k žadatelům 

o přijetí do běžné třídy naší ZŠ, pokud má trvalé bydliště v obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz.  

  

  

Účinnost dnem 19. 3. 2021             

  

  

Mgr. Lenka Lednická  

                       ředitel školy  

  

  

  

  


