Informace k zápisu do 1. tříd školního roku 2022/2023
Zápis do 1. tříd školního roku 2022/2023 proběhne na základní škole 5. dubna 2022 (12:00 – 17:00
hod.) a 6. dubna 2022 (12:00 – 17:00 hod.) prezenčním způsobem.
Zápis proběhne ve třídě 2. A, která je umístěna v přízemí hlavní školní budovy (H. Salichové 816).
K zápisu přineste s sebou tyto dokumenty:




rodný list dítěte,
občanský průkaz zákonného zástupce (pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o
rezidenství),
pokud byl dítěti udělen odklad povinné školní docházky na jiné škole, dodá zákonný
zástupce písemné rozhodnutí o udělení tohoto odkladu.

Žádost o přijetí a ostatní dokumenty obdržíte při zápisu nebo si je můžete stáhnout na webových
stránkách školy zspolanka.cz (Pro rodiče ZŠ – Zápis do 1. třídy). Součástí zápisu bývá krátký
rozhovor dítěte s paní učitelkou budoucí 1. třídy.
V průběhu zápisu obvykle probíhá nábor dětí do ZUŠ Heleny Salichové v Polance nad Odrou.
V případě zápisu bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole, žádost o přijetí a prostou kopii rodného listu
zašlete do datové schránky školy (ID datové schránky školy – au8mmc2) nebo doporučeným dopisem na adresu
Heleny Salichové 816, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou v termínu od 5. 4. do 15. 4. 2022.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na úřední desce školy před
vstupem do budovy A a na webových stránkách školy www.zspolanka.cz. Uchazeči, kteří byli přijati,
budou uvedeni na seznamu pod registračním číslem, které bude zákonnému zástupce dítěte
předáno osobně nebo bude zasláno poštou na základě podané žádosti o přijetí nebo
prostřednictvím datové schránky.

Další důležité informace k zápisu:
Pro které děti je zápis určen?
Pro všechny děti, které dosáhnou 6 let do 31. 8. 2022 a rovněž pro děti, které měly odložené zahájení
povinné školní docházky k 1. 9. 2021.
Děti, které dovrší 6 let po 1. 9. 2022 se mohou dostavit k zápisu také, ale je nutné doložit zralost
dítěte doporučením pedagogicko-psychologické poradně (PPP) (dítě nar. 09 - 12/2016) nebo
doporučením PPP Ostrava a pediatra (dítě nar. 01 - 06/2017).
Kritéria přijetí:
1. Trvalý pobyt ve spádové oblasti městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou.
2. Naplnění kapacity dvou tříd.
3. Trvalý pobyt mimo spádovou oblast městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou
s přihlédnutím:




k sourozencům ve vyšším ročníku ZŠ,
ke vzdálenosti místa trvalého bydliště od budovy školy.

Zvažujete odklad?
V době zápisu do prvních ročníků základních škol od 1. 4. do 30. 4. 2022 může zákonný zástupce
požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost musí doložit doporučením pedagogickopsychologické poradny (PPP Ostrava) a doporučením pediatra nebo psychologa. Žádejte o
doporučení s dostatečným předstihem před zápisem.
Informace pro rodiče:




Žádost o přijetí do 1. třídy ZŠ
Jak můžete pomoci svým dětem?
Desatero pro rodiče - doporučení MŠMT č. j. 9482/2012-22

