
   

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167,           
okres Vsetín, příspěvková organizace 

 

  

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021 

 

 

V návaznosti na mimořádná opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s 

koronavirem a onemocněním COVID-19 se zápis do 1. ročníků školního roku 2020/2021 

uskuteční bez přítomnosti dětí při zápisu. Proběhne tedy pouze formální část zápisu, tzv. 

„motivační“ část zápisu se konat nebude. 

 

Doba zápisu:  16. 4. 2020 – 21. 4. 2021 

 

Organizace a průběh formální části zápisu: 

 

1. Podání žádosti o přijetí a žádosti o odklad a souhlas rodiče 

 

V termínu zápisu bude možno podat žádost o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání na 

ZŠ Křižná popřípadě žádost o odklad následujícím způsobem: 

- Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (klasickou poštou) na adresu: 

Základní škola Křižná, Křižná 167, 757 01  Valašské Meziříčí 

- Emailem na adresu s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: 

zskrizna@zskrizna.cz 

- do datové schránky: z9we8ir 

- V obálce do poštovní schránky vedle hlavních dveří školy 

Formuláře: Žádost o přijetí, Žádost o odklad a Souhlas rodiče (pozor, je nedílnou součástí 

žádosti) naleznete na www.zskrizna.cz – pod odkazem Dokumenty – Ke stažení 

 

2. Registrační číslo 

 

Registrační číslo bude zákonným zástupcům zasláno poštou s doručenkou na doručovací adresu 

uvedenou v žádosti.  

 

3. Odklad povinné školní docházky 

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní 

docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 

561/2004 sb,. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka. Podle § 37 odst. 1 

školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na 

základě:  

- písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní 

docházce 

- doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení 

- doporučujícího posouzení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa  
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Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167,           
okres Vsetín, příspěvková organizace 

 

  

4. Předčasné zaškolení 

 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní 

docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí 

dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského 

zařízení a odborného lékaře (pediatra), kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.  

 

 

5. Kritéria přijetí a maximální kapacita 

 

Maximální kapacita přijatých žáků do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 - 66 žáků.  

 

Kritéria přijetí:  
 

K povinné školní docházce jsou přijímány děti, které do 31. 8. 2020 dovrší 6 let.  

 

K povinné školní docházce na ZŠ Křižná budou přednostně přijímány děti s místem trvalého 

pobytu v příslušném školském obvodu naší školy (spádové děti), děti umístěné v tomto obvodu 

ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení 

pro preventivně výchovnou péči, dále děti z ostatních oblastí (informace o spádových 

oblastech najdete www.zskrizna.cz – odkaz  Předškoláci). 

 

Pokud počet spádových dětí přesáhne počet volných míst, rozhodne o přijetí mezi nimi los.  

 

V případě, že po přijetí spádových dětí zůstanou volná místa, budou na tato místa přijímány 

nespádové děti. 

 

Pokud počet nespádových dětí bude vyšší než počet volných míst po přijetí spádových dětí, 

rozhodne o přijetí mezi nimi los. 

 

Způsob a termín případného losování určí ředitelka školy. 

 

Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci 

možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do vydání rozhodnutí. 

Nahlédnutí do spisu vzhledem k mimořádným opatřením bude řešeno individuálně po dohodě 

s ředitelkou školy.  
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