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Aktualizace:

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizace stanoví následující kritéria:
I. Zákonné podmínky k přijetí dítěte do ZŠ
§ 36 odst (3) zákona 564/2001 Sb:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od
září do konce června příslušného školního 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 podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
§ 36 odst (4) zákona 564/2001 Sb:
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od
1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
II. Zvýhodňující kritéria pro přijetí dítěte
Pokud počet žádostí, podle bodu I., přesáhne volnou kapacitu míst pro školní rok 2018/2019, budou
žádosti seřazeny do seznamu dle kritérií uvedených níže. Dle sestaveného seznamu bude vyhověno
žádostem od pořadového č. 1 až do počtu volných míst.
Kritéria pro zápis dítěte:
1. Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy (obvod Ostrava – Jih)
2. Děti s trvalým pobytem na území města Ostravy
3. Děti s trvalým pobytem mimo území města Ostravy
Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů
splňujících stejný bod kritérií bude losování.

