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tohoto předpisu.

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku. Ředitel školy stanovil termín zápisu pro školní rok
2021/2022 na dny 19. - 30. 4. 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ostrava – Krásné Pole, Družební 336, příspěvková
organizace stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na
základě ustanovení §46, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v základní škole v případě, kdy
počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu žáků pro jednu třídu. Pro školní rok 2021/2022 se předpokládá otevření
2 prvních tříd. Při přijímání dětí do základní školy vychází ředitel školy z kritérií uvedených
v tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.
Kritéria
Trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
Dítě s odloženou povinnou školní docházkou
Speciální vzdělávací potřeby dítěte
Trvalé bydliště jinde než ve spádové oblasti
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání, ani pořadí podané žádosti.

Body
5
3
2
1

Plnění povinnosti školní docházky
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší šestý rok
věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti,
kterým byl při zápisu v minulém školním roce povolen odklad školní docházky.
Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:
1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce a
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SCP) a
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může
být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně
i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného
v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna
do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného
lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Organizace zápisu
V souvislosti s opatřením MŠMT neproběhne motivační část zápisu a dále je doporučeno,
pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
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 některým z následujících způsobů:
1. elektronicky vyplněním v systému Škola OnLine (odkaz na webových stránkách školy)
v období od 19. 4. do 29. 4. 2021 a následným podáním ve dnech 21. nebo 29. 4. 2021
v budově školy (rezervační formulář v systému Škola OnLine).
2. do datové schránky školy (ID datové schránky: edfmf9z) (náležitosti: žádost o přijetí +
prostá kopie rodného listu dítěte + zápisní list na školní rok 2021/22 – elektronicky podepsané)
3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zskrasnepole@seznam.cz,
předmět zprávy – Zápis do 1. ročníku (náležitosti: žádost o přijetí + prostá kopie rodného listu
dítěte + zápisní list na školní rok 2021/22 – elektronicky podepsané)
4. poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, 72526
Ostrava-Krásné Pole (náležitosti: podepsaná žádost o přijetí + prostá kopie rodného listu dítěte
+ podepsaný zápisní list na školní rok 2021/22)
5. vhozením obálky do schránky školy (náležitosti: stejné jako v bodě 3.)
Doklady k zápisu:
 žádost o přijetí
 prostá kopie rodného listu dítěte
 doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
 rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno (není nutné,
vyřizovala-li odklad naše škola)
 zápisní list na školní rok 2021/2022

Doklady k zápisu, žádá-li se odklad docházky:
 žádost o přijetí
 žádost o odklad
 doporučující posouzení příslušného školského poradenského pracoviště
 doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004
Sb., platné od 1. 1. 2012, rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých
dětí:
1) dálkovým přístupem: www.zskrasnepole.cz
2) na dveřích ve vstupní chodbě ZŠ – Družební 336, Ostrava – Krásné Pole
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
V seznamu o přijetí budou děti uvedeny pouze pod registračními čísly.
O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno
písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu žáka ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí
v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o
nepřijetí k základnímu vzdělávání bude předáno v písemné podobě do vlastních rukou.
Zákonný zástupce má právo nahlédnout do spisu.
V Ostravě – Krásném Poli dne 30. 3. 2021

Mgr. Martin Václavek, ředitel školy

