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Oznámení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou, příspěvkové organizace: 

Zápis do 1. tříd šk. roku 2021/2022 proběhne v souladu s doporučením MŠMT bez osobní přítomnosti 
dětí ve škole  formou podání žádosti o přijetí. 

Termín podání žádosti: 6. 4. – 16. 4. 2021

Způsob doručení žádosti: 

• do datové schránky školy (ID datové schránky školy – au8mmc2)
• poštou – doporučený dopis
• osobním podáním

Osobní podání žádosti je umožněno: 

6. – 7. 4. 2021 od 12:00 do 17:00 hod. ve vestibulu školy, ul. H. Salichové 816, Polanka nad Odrou

Při osobním podání žádosti je nutné dodržet veškerá opatření plynoucí z mimořádného opatření vlády ČR 
vydaná v souvislosti se šířením infekce COVID-19. 

• vstup do budovy jednotlivě,
• vstup do budovy pouze s ochrannou dýchacích cest (respirátor FFP2)
• pobyt v budově školy jen po nezbytně nutnou dobu.

Ostatní dokumenty vyžadované při podání žádosti: 

• rodný list dítěte doložený v prosté kopii jako příloha žádosti (zaslat společně se žádostí)

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na informační tabuli školy a na 
webových stránkách školy www.zspolanka.cz. 

Uchazeči, kteří byli přijati, budou uvedeni na seznamu pod registračním číslem, které bude zákonnému 
zástupci dítěte předáno osobně nebo bude zasláno doporučeně poštou na základě podané žádosti o přijetí 
nebo prostřednictvím datové schránky. 
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Pro které děti je zápis určen? 

Pro všechny děti, které dosáhnou 6 let do 31. 8. 2021 a rovněž pro děti, které měly odložené zahájení 
povinné školní docházky k 1. 9. 2020.

Děti, které dovrší 6 let po 1. 9. 2021 se mohou dostavit k zápisu také, ale je nutné doložit zralost dítěte
doporučením PPP (dítě nar. 09 – 12/2015) nebo doporučením PPP Ostrava a pediatra (dítě nar. 01 – 
06/2016).

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? 

Zákonný zástupce může v době zápisu požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost musí doložit 
doporučením školského poradenského zařízení (PPP Ostrava) a doporučením pediatra nebo 
psychologa.   


