
 

 

 

  

Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace 
 

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019/2020 
 

úterý 2. dubna 2019 od 13.00 h do 18.00 h  

středa 3. dubna 2019 od 14.00 h do 17.00 h 

 

místo zápisu: budova Výškovická 165 – budova školní družiny 

 

  

Zápis pro školní rok 2019/2020 se týká dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. 

Zápis se týká i dětí, kterým byl v roce 2018 povolen odklad povinné školní docházky. 

   

 U dítěte, které šestého roku věku dosáhne až v období září – prosinec daného školního roku je podmínkou 

přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. 

 U dítěte, které šestého roku věku dosáhne až v období leden – červen daného školního roku je podmínkou 

přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 

 Vážení rodiče, volba správné školy má vliv na budoucnost Vašeho dítěte. Naše škola umožňuje 

vzdělávání rozšířené o kvalitní výuku cizích jazyků, ekologie a informačních technologií. Škola významně 

rozvíjí a podporuje sportovní aktivity žáků.  

 Pokud jste se rozhodli zaměřit vzdělávání svého dítěte kromě základních vědomostí a dovedností na cizí 

jazyky či ekologii či informační technologie či sport, srdečně Vás i Vašeho budoucího prvňáčka zveme k zápisu 

do 1. ročníku naší školy. 

 Vaše požadavky ohledně rozdělení dětí do tříd (např. kamarádi z mateřské školy, blízkost bydliště 

apod.) nahlásí rodič při zápisu. Rovněž sdělíte, zda máte zájem v budoucnu od 6. třídy přihlásit své dítě do třídy 

s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Dle možností školy se Vám opět pokusíme vyhovět. 

 K zápisu je nutné přinést: 

o rodný list, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte 

o občanský průkaz zákonného zástupce 

o v případě cizinců pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění 

o v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí 

o v případě, že zákonný zástupce bude v den zápisu žádat odklad povinné školní docházky, doloží 

společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře nebo klinického psychologa 

o pokud se Vás týká, je potřeba doložit rozhodnutí soudu o svěření do péče 

 

 Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání (dodržení zákonných podmínek):  

o věk dítěte 

o místo trvalého bydliště („spádová základní škola“) 

o nejvyšší povolený počet žáků v základní škole 

o loňský odklad školní docházky 

 

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a těšíme se na spolupráci s Vámi.   

Mgr. Robert Kecskés – ředitel školy 

 


