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Zápis k povinné školní docházce (základnímu vzdělávání) 

v základní škole, jejíž činnost vykonává  

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

od 1. 9. 2022 

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

svou ředitelkou zveřejňuje následující informace související se zápisem k povinné školní 

docházce (základnímu vzdělávání) od 1. 9. 2022. 

 

Informace se vztahují na přijímání všech uchazečů, tj. jak uchazečů, kteří budou následně 

zařazeni do třídy pouze s výukou v českém jazyce, tak uchazečů, kteří budou následně 

zařazeni do třídy s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce. 

Mezi informacemi jsou uvedena i pravidla rozřazení přijatých uchazečů do tříd (s výukou 

pouze v českém jazyce, do tříd s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce). 
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1. Místo a doba zápisu 

Místo podání žádosti (přihlášky): Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, 

příspěvková organizace, 

Adresa:     Ostrava, Ostrčilova 10, 702 00 Ostrava 

Elektronická registrace k zápisu je dostupná na webu školy www.zsostrcilova.cz, 

a to od 1. 4. 2022 do 25. 4. 2022. 

Doba podání žádosti (přihlášky)/ prezenční zápis: 26. dubna nebo 27. dubna 2022, od 8:00 – 

16:00 hod 

2. Podmínky přijetí a kritéria přijímání uchazečů 

2. 1 Podmínky přijetí – věk uchazeče 

Od školního roku 2022/2023 je školní docházka povinná pro dítě, které ke dni 31. 8. 2022 

dosáhne šesti let věku (pokud dítěti není povolen odklad povinné školní docházky).  

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 

2022/2023, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2022/2023, 

pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a pokud o to požádá jeho zákonný zástupce: 

- V případě dítěte narozeného od září do konce prosince roku 2016 je podmínkou přijetí 

dítěte k plnění povinné školní docházky doporučující vyjádření školského poradenského 

zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce dítěte. 

- V případě dítěte narozené od ledna do konce června 2017 je podmínkou přijetí dítěte 

k povinné školní docházce doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce dítěte. 

Okamžik, ke kterému se posuzuje věk dítěte: ke dni 31. 8. 2022 

2. 2 Kritéria přijetí 

Uchazeči, kteří splňují výše uvedené podmínky přijetí k základnímu vzdělávání v základní 

škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, 

příspěvková organizace, jsou posuzováni podle následujících kritérií. 

Okamžik, ke kterému se posuzuje splnění kritéria místa trvalého pobytu: ke dni vydání 

rozhodnutí 

Okamžik, ke kterému se posuzuje splnění kritéria vzdělávání sourozence nebo sourozenců 

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 

10, příspěvková organizace: ke dni vydání rozhodnutí 

Kritérium 1 

1.1 Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu 

základní školy, tj. mají místo trvalého pobytu v městském obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz. 

1.2 Jestliže lze přijmout všechny uchazeče, kteří mají místo trvalého pobytu ve školském 

obvodu základní školy, pak tito uchazeči nejsou dále rozřazováni a umístí se v pořadí 

uchazečů na místech vymezených jejich počtem. 

http://www.zsostrcilova.cz/
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1.3 Jestliže nelze přijmout všechny uchazeče, kteří mají místo trvalého pobytu ve školském 

obvodu základní školy, pak jsou všichni tito uchazeči rozřazeni losováním, a to v pořadí, 

v jakém jsou vylosováni (tj. na vyšším místě v pořadí uchazečů se umístí dříve 

vylosovaný uchazeč). Losování proběhne za účasti zástupce školské rady do 2 dnů ode 

dne možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Z losování bude pořízen audio- a 

videozáznam.  

Přijati jsou uchazeči, kteří se umístí v pořadí uchazečů na místech odpovídajících počtu 

přijímaných uchazečů. 

Kritérium 2 
2.1 Jestliže lze přijmout všechny uchazeče, kteří mají místo trvalého pobytu ve školském 

obvodu základní školy (tj. uchazeče uvedené v bodu 1.1), pak jsou přednostně přijímáni 

uchazeči, kteří mají místo trvalého pobytu mimo školský obvod základní školy a jejichž 

sourozenec nebo sourozenci se vzdělávají v základní škole, jejíž činnost vykonává 

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

2.2 Jestliže lze přijmout všechny uchazeče, kteří mají místo trvalého pobytu mimo školský 

obvod základní školy a jejichž sourozenec nebo sourozenci se vzdělávají v základní 

škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, 

příspěvková organizace, pak tito uchazeči nejsou dále rozřazováni a umístí se v pořadí 

uchazečů na místech vymezených jejich počtem. 

2.3 Jestliže nelze přijmout všechny uchazeče, kteří mají místo trvalého pobytu mimo 

školský obvod základní školy a jejichž sourozenec nebo sourozenci se vzdělávají v 

základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava, 

Ostrčilova 10, příspěvková organizace, pak jsou všichni tito uchazeči rozřazeni 

losováním, a to v pořadí, v jakém jsou vylosováni (tj. na vyšším místě v pořadí 

uchazečů se umístí dříve vylosovaný uchazeč). Losování proběhne za účasti zástupce 

školské rady do 2 dnů ode dne možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Z losování 

bude pořízen audio- a videozáznam. 

Přijati jsou uchazeči, kteří se umístí v pořadí uchazečů na místech odpovídajících počtu 

přijímaných uchazečů. 

Kritérium 3 
3.1 Jestliže lze přijmout všechny uchazeče, kteří mají místo trvalého pobytu mimo školský 

obvod základní školy a jejichž sourozenec nebo sourozenci se vzdělávají v základní 

škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, 

příspěvková organizace (tj. uchazeče uvedené v bodu 2.1), pak jsou přednostně přijati 

uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský obvod základní školy, jejichž 

sourozenec nebo sourozenci se nevzdělávají v základní škole, jejíž činnost vykonává 

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

3.2 Jestliže lze přijmout všechny uchazeče, kteří mají místo trvalého pobytu mimo školský 

obvod základní školy a jejichž sourozenec nebo sourozenci se nevzdělávají v základní 

škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, 

příspěvková organizace, pak tito uchazeči nejsou dále rozřazováni a umístí se v pořadí 

uchazečů na místech vymezených jejich počtem. 

3.3 Jestliže nelze přijmout všechny uchazeče s místem trvalého pobytu mimo školský 

obvod základní školy, jejichž sourozenec nebo sourozenci se nevzdělávají v základní 

škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, 

příspěvková organizace, pak jsou všichni tito uchazeči rozřazeni losováním, a to v 
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pořadí, v jakém jsou vylosováni (tj. na vyšším místě v pořadí uchazečů se umístí dříve 

vylosovaný uchazeč). Losování proběhne za účasti zástupce školské rady do 2 dnů ode 

dne možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Z losování bude pořízen audio- a 

videozáznam. 

Přijati jsou uchazeči, kteří se umístí v pořadí uchazečů na místech odpovídajících počtu 

přijímaných uchazečů. 

3. Počet přijímaných žáků 

Podle rozhodnutí ředitelky Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, 

příspěvková organizace bude k plnění povinné školní docházky (základnímu vzdělávání) 

přijato 90 žáků. 

 

4. Podání žádosti (přihlášky) a navazující činnosti 

a) Tiskopis žádosti (přihlášky) o přijetí k základnímu vzdělávání je k dispozici 

v elektronické podobě na webových stránkách školy (je součástí registrace). 

b) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) podá žádost (přihlášku) o přijetí k základnímu 

vzdělávání svého dítěte elektronicky vyplněním na webu školy, případně na místě 

s pomocí zaměstnance školy žádost (přihlášku) vyplní nebo doplní. 

c) K ověření údajů uvedených v žádosti (přihlášce) je zákonný zástupce uchazeče požádán o 

nahlédnutí do občanského průkazu a rodného listu uchazeče (dítěte). 

d) V případě, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dětí mladších šesti let není 

doložena doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení nebo odborným 

lékařem, je zákonný zástupce uchazeče vyzván k doplnění žádosti v určité lhůtě. 

e) Zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným 

informacím porozuměl. 

f) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně informován o registračním čísle (je 

přiděleno při elektronické registraci), o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k 

podkladům rozhodnutí 2. 5. 2022, v kanceláři personalistky školy od 8:00 – 14:00 

hod, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. 

Sdělené informace jsou zákonnému zástupci dítěte předány v písemné podobě. 

g) Zveřejnění výsledků zápisu proběhne bez zbytečného odkladu (předpokládáme ve 

druhém květnovém týdnu) po vyhodnocení úspěšnosti uchazečů. 

 

5. Popis formální části zápisu  
 

a) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) ve škole s pomocí zaměstnance školy vyplní žádost 

o přijetí k základnímu vzdělávání svého dítěte a případně k žádosti připojí doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře. 

b) K ověření údajů uvedených v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je zákonný 

zástupce uchazeče požádán o nahlédnutí do rodného listu uchazeče (dítěte). 

c) V případě, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte mladšího šesti let věku není 

doložena doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení nebo odborného 

lékaře, nebo žádost trpí jinými vadami, je zákonný zástupce uchazeče písemně vyzván 

k doplnění žádosti v určité lhůtě. 
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d) Zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným 

informacím porozuměl. 

e) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně informován o registračním čísle 

přiděleném uchazeči (dítěti), o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k 

podkladům rozhodnutí 2. 5. 2022, v kanceláři personalistky školy od 8:00 – 14:00 hod, 

o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče (dítěte) a rozhodnutí o nepřijetí 

uchazeče (dítěte). Sdělené informace jsou zákonnému zástupci dítěte předány v písemné 

podobě. 

6. Zařazení přijatého uchazeče do třídy s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce 

Uchazeči přijatí k základnímu vzdělávání budou následně ředitelkou školy rozřazeni do 

jednotlivých tříd podle kritérií stanovených ředitelkou školy. To znamená, že budou rozřazeni 

do tříd, ve kterých probíhá vzdělávání pouze v českém jazyce, a do tříd, ve kterých probíhá 

výuka některých předmětů v cizím jazyce. 

Podkladem k rozřazení žáků do tříd bude  

a) materiál získaný v rámci motivační části zápisu k povinné školní docházce, 

b) pokud škola nebude disponovat materiálem získaným v rámci motivační části zápisu 

k povinné školní docházce, materiál získaný na dohodnuté schůzce s přijatým uchazečem 

a jeho zákonným zástupcem. 

Zákonný zástupce dítěte (uchazeče přijatého k základnímu vzdělávání) bude o výsledku 

rozřazení žáků do tříd informován nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění výsledků zápisu. 

Ostrava 18. března 2022 

Mgr. Lenka Lednická 

ředitelka 


