
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 

pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odloženou školní 

docházkou  

Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné 

školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021,  č. j.: 

MSMT-12639/2020-1 bude zápis do 1. ročníku probíhat bez přítomnosti dítěte.  

Termín: 15. – 24. 4. 2020, pro osobní podání od 8:00 do 16:00 hod. 

Žádosti o přijetí se podávají níže uvedenými způsoby: 

Podání žádosti 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 

podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu 

anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (4epmqtk), součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na reditel@zsdetska.cz, součástí 

přihlášky je kopie rodného listu dítěte 

3. poštou na adresu Základní škola, Dětská 915/2, Poruba, 708 00 Ostrava, součástí 

přihlášky je kopie rodného listu dítěte 

4. osobním podáním                                                                                                                             

Aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, je nutné se 

předem objednat na určitou hodinu. To je možné učinit prostřednictvím 

rezervačního systému (odkaz naleznete na stránkách www.zsdetska.cz v záložce 

NEPŘEHLÉDNĚTE)  nebo telefonicky na t.č. 734 477 966.                                          

Rodiče, kteří přijdou bez předchozí domluvy, budou dítě moci zapsat 

v nejbližším volném čase.                                                                                                

S sebou je nutné přinést rodný list, občanský průkaz zákonného zástupce. Pokud 

není trvalé bydliště uvedeno v OP, pak je nutné přinést s sebou nájemní smlouvu. 

Přihlášku je možné si stáhnout  na webových stránkách školy v záložce „KE STAŽENÍ“. 

Předem vyplněnou přihlášku můžete přinést i v případě osobního podání.  

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany 

zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své 

oprávnění dítě zastupovat. 

Plánovaný počet přijímaných žáků: 50 (2 třídy po 25 žácích)                                               

Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti školy 

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, musí 

v době zápisu doložit tyto dokumenty: 

1) žádost o odklad povinné školní docházky (obdrží ve škole)                                                                 

2) doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC)                                                                              

3) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa 

Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti vyhoví, jsou rodiče povinni zajistit svému dítěti na 

další školní rok předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje 
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v mateřské škole (podle spádové oblasti či dle výběru zákonného zástupce), individuálním 

vzděláváním, vzděláváním v přípravné třídě ZŠ (ve školním roce 2020/2021 bude 

otevřena na ZŠ Šoupala v Ostravě-Porubě) a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální, 

vzděláváním v zahraniční škole na území ČR. Povinné předškolní vzdělávání řeší §34, 

Zákon 561/2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon).  

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat předčasný nástup k povinné školní 

docházce, musí v době zápisu doložit tyto dokumenty: 

Pro dítě narozené od září do prosince 2014 

1) žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)                                                                 

2) doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC) 

Pro dítě narozené od ledna do června 2015 

1) žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)                                                                 

2) doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC)                                                                   

3) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa 

                                                                               

 


