
 

 

 

Základní   škola   Přerov,   Želatovská 8 
  

Želatovská 8, 750 02 Přerov tel: 581 202 970; fax: 581 202 970  

www.zs-zelatovska.cz  e-mail: zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz  

 
  

 

 

 

 

Přerov 20. 2. 2017 

 

 

Organizace a průběh zápisu na Základní škole Přerov, Želatovská 8 

pro školní rok 2017/2018 

 

 

Termín a místo zápisu: 

 Zápis proběhne ve dnech 24. a 25. dubna 2017 od 14:00 do 18:00 hodin v přízemí 

budovy ZŠ Želatovská. 

 

Kapacita a kritéria přijetí: 

 Pro školní rok 2017/2018 plánuje ZŠ Želatovská vzhledem ke své kapacitě otevřít 

2 první třídy, tedy přijmout maximálně 60 dětí k plnění povinné školní docházky. 

 Dítě bude přijato/nepřijato k plnění povinné školní docházky na ZŠ Želatovská ve 

správním řízení na základě přihlášky podané u zápisu a posouzení podle Kritérií přijetí dítěte 

do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018 vydaných ředitelem školy dne 

20. 2. 2017. 

 

Organizace a průběh zápisu: 

 K zápisu se dostaví zákonný zástupce – ideálně i s dítětem, které splňuje podmínky 

plnění povinné školní docházky, prokáže se občanským průkazem a předloží rodný list dítěte, 

popř. doklad o jeho trvalém bydlišti. Z důvodu ochrany osobních údajů bude dítěti pro 

potřeby zápisu přidělen kód, pod kterým zápis vykoná. 

 

 Zápis se skládá ze dvou částí. 

1. Formální – administrativní část, pohovor zákonného zástupce s učitelkou, 

podání žádosti k plnění povinné školní docházky, vyplnění dalších 

nezbytných formulářů, vzájemné poskytnutí informací o možnostech 

a průběhu vzdělávání 

2. Motivační – rozhovor a aktivity dítěte s pedagogy, orientační posouzení 

školní připravenosti; vše probíhá formou hry – nejde o přijímací pohovor. 

 

 Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vydá ředitel školy bezodkladně po zápisu (nejpozději 

však do 30 dnů). Výsledky budou zveřejněny na vstupních dveřích školy a školním webu 

www.zs-zelatovska.cz. Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci budou moci vyzvednout 

v kanceláři školy, případná Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou do vlastních rukou. 

 

 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. v.r. 

ředitel školy 
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