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Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 

pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti s odloženou školní docházkou 
 

TERMÍNY ZÁPISU: ve dnech 3. 4. 2023 od 8:00 do 17:00 a 4. 4. 2023 od 8:00 do 16:00 hodin 
 

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

1. přihlášení do systému Zápisy Online na webu školy http://www.zsporubska.cz/ (PREFERUJEME), 
2. datovou schránkou: aqxmqwc, 
3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skola@zsporubska.cz, 
4. poštou na adresu k rukám zástupců ředitelky školy: Základní škola, Porubská 832, 708 00 

Ostrava-Poruba, 
5. osobní podání a určení termínu a času individuálního pohovoru: telefonicky na č. 596 911 496 v 

pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hodin (od 27. 3. 2023). 
 

ON-LINE přihlašování k zápisu (varianta 1.) bude spuštěno 27. 3. 2022 od 8:00 hodin na 
http://www.zsporubska.cz/page/skola, kde se přihlásíte a zaregistrujete žádost o přijetí (banner 
online zápisy v horní části webové stránky). 

Následně si v systému vyberete datum a hodinu osobního pohovoru ve dnech 3. 4. 2023 od 8:00 do 
17:00 a 4. 4.2023 od 8:00 do 16:00 hodin. 

 

Přihlášku (variantu 2. 3. 4. 5.) podání žádosti je možné si stáhnout na webových stránkách školy v 
záložce „DOKUMENTY - FORMULÁŘE A ŽÁDOSTI”. 
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 apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit podpisem na základě 
domluvy. 

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

VÝCHOZÍ PODMÍNKY: Plánovaný počet přijímaných žáků: 80 (3 třídy) 
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KRITÉRIA PŘIJETÍ: 

 Dítě dosáhlo k 31. 8. 2023 věku 6 let. 
 

 Dítě, které dosáhne šestého roku věku od září 2023 do června 2024 a je přiměřeně tělesně i duševně   
   zralé, může být přijato do první třídy po splnění těchto podmínek: 

 dítě narozené v měsíci září - prosinec 2017: žádost zákonného zástupce je doložena             
                                                                         doporučujícím vyjádřením PPP 
• dítě narozené v měsíci lednu - červnu 2018: žádost zákonného zástupce je doložena  
                                                                         doporučujícím vyjádřením PPP a odborného  
                                                                        dětského lékaře.  

Hodnotící kritéria: 

 Zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2022 mělo odloženou 
povinnou školní docházku 2 body,  
 zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2022 nemělo odloženou 

povinnou školní docházku 2 body,  
 zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a má sourozence, který je v 

době od 1. 9. 2022 žákem naší školy 2 body. 

Dodatečné kritérium 

 Z důvodu zaměření Školního vzdělávacího programu „Škola plná života a sportu” je doplňkové 
kritérium sportovní zaměření dítěte 1 bod. 

 V případě rovnosti bodů bude na přesné určení pořadí všech žádostí použit los za přítomnosti 
ředitelky školy, člena školské rady a učitele prvního stupně. Na losování budou přizváni emailem 
také zástupci dětí, kterých se losování bude týkat. Termín losování bude zveřejněn i na webových 
stránkách školy. 

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA 

Registrační číslo bude dítěti automaticky přiděleno při podání elektronické žádosti do uvedeného 
emailu. V případě osobního podání bude registrační číslo zasláno rovněž do uvedeného emailu. 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Přijaté dítě bude evidováno pod registračním číslem viz informace výše. O přijetí rozhoduje ředitelka 
školy ve správním řízení. Podle ust. 183 školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí již 
není automaticky zák. zástupci zasíláno, ale je oznámeno následujícím způsobem: 

• zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole: vchod školy a na webových 
stránkách školy www.zsporubska.cz 

• o přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Zákonný 
zástupce po dobu správního řízení má možnost nahlížet do spisu v ředitelně školy. 
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• přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě zák. zástupci doručováno, můžete ale 
požádat o jeho vydání na sekretariátě školy dne 17. 4. 2023 od 8:00 hodin. 

• seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín 
zveřejnění je stanoven na den: 5. 4. 2023 od 14:00 hodin. 

• možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí je zákonnému zástupci dítěte 
umožněno dne 5. 4. 2023 od 12:00 - 13:00 hodin na sekretariátě školy. 

 

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Nepřijatým dětem (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých dětí) odešle ředitelka školy 
rozhodnutí o nepřijetí. 
 

ROZHODNUTÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

1. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky uděluje ředitelka školy (podle ustanovení 537, 
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělání, tj. Školský zákon) na základě písemné žádosti rodičů doložené doporučujícím 
posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a odborného dětského lékaře do 
31. 5. 2023. Po tomto datu už nemůže být žádost o odklad přijata. Vyrozumění obdržíte písemně 
domů. 

2. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 
osmý rok věku. 

3. Rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky vydané ředitelkou školy nevzniká nárok na 
přijetí do 1. třídy. 

ODVOLÁNÍ: 

• Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení. 

 
 
V Ostravě — Porubě 13. 3. 2023 
 
 
 
 
          Mgr. Hana Petrová, MBA 
                  ředitelka školy 
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