Vážení rodiče,
Vzhledem k mimořádné situaci v naší zemi proběhne zápis žáků do 1. tříd na
školní rok 2021/2022 bez osobní účasti dětí ve škole.
Zápis se uskuteční v pátek 9. 4. 2021, čtěte prosím podrobně následující
informace.

Od 22. 3. 2021 do 8. 4. 2021 mohou zákonní zástupci registrovat své
dítě k zápisu na stránkách www.zapisdozszlin.cz
Na úvodní stránce je podrobně popsáno, jak mají zákonní zástupci při registraci postupovat.
Rodiče, kteří nemají možnost registrovat své dítě elektronicky a vytisknout si dokumenty k
zápisu, přijdou do školy po předchozí domluvě, kde jim to bude umožněno.
POZOR! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez předání podepsané
žádosti v příslušné ZŠ nebude přijímací řízení zahájeno!
Předat podepsanou Žádost o přijetí bude možné těmito způsoby:
1.
2.
3.
4.

do datové schránky školy: xsumnkc
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
poštou na adresu školy
osobním podáním ve škole 9. 4. 2021

V případě, že nedojde k osobnímu podání žádosti, je nutné ještě přiložit k Žádosti o přijetí i
kopii rodného listu a vyplněný Zápisový list.
K osobnímu podání Žádosti o přijetí ve škole dojde v předem rezervovaném čase v termínu
7:30 – 18:00 hodin.
JAK SI MŮŽETE ČAS REZERVOVAT:
Na stránkách www.zapisdozszlin.cz při registraci dítěte na naši školu.
Co vzít s sebou:
1.
2.
3.
4.

Vytištěnou a podepsanou Žádost o přijetí (2x)
Vyplněný Zápisový list (ke stažení na stránkách školy)
Platný Občanský průkaz
Rodný list dítěte (může být i kopie)

Žádost o přijetí je možné vytisknout a podepsat i na místě, vyplnit Zápisový list bude také
možné na místě.
Pokud zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky dítěte, je potřeba doložit
k Žádosti o odklad:
a) doporučení školského poradenského zařízení (KPPP, SPC),
b) vyjádření dětského lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání
na školní rok 2021/ 2022
Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává
naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do běžných prvních tříd ve
školním roce 2021/ 2022:
1. Přednostně přijímáme žáky ze svého spádového obvodu.
2. Přednostně přijímáme žáky, kteří budou mít v naší škole k datu 1. 9. 2021
sourozence.
3. V případě, kdy počet nespádových dětí převýší počet volných míst, rozhodne o
přijetí žáků los.
Vzhledem k malému počtu předškolních dětí v našem spádovém obvodu,
přijímáme do 1. ročníku i děti z nespádových obvodů.
O počtu dětí přijímaných do první třídy rozhoduje ředitel školy v souvislosti se
zásadou zachování kvality výuky.
Ve školním roce 2021 – 2022 rozhodl ředitel školy o přijetí 75 dětí do 1. ročníku
základního vzdělávání.

