ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PROSTĚJOV, Palackého tř. 14, PSČ 796 01

Informace a kritétria pro přijetí žáků do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2021/2022

od 1. dubna do 23. dubna 2021
Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií proběhne od 1. 4. do 23. 4.
2021 zápis do 1. tříd bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Všechny základní školy zřizované městem
Prostějov upřednostňují, pokud je to z Vaší strany možné, podání žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ
elektronicky. V krajním případě (nemáte-li tuto možnost) lze situaci řešit i jinak (viz níže), vždy však se
zřetelem k maximálně možnému vyloučení osobního kontaktu.

Možnosti podání žádostí jsou následující:
1. Vyplněním elektronické žádosti dostupné na webových stránkách školy
Po vyplnění a podání elektronické žádosti online dostanete automatický potvrzovací e-mail
s podrobnými instrukcemi o následných nutných krocích včetně vygenerované přílohy (žádost o zápis
dítěte), kterou je nutno doplnit, vytisknout, podepsat a doručit některým z níže uvedených způsobů
do 5 dnů od podání elektronické žádosti).

2. Stažení žádosti z webových stránek a vyplnění
3. Vyzvednutí a vyplnění vytištěné žádosti o zápis v budovách školy na Skálově nám. 5 a Čechovické
53 (formuláře jsou umístěné k volnému odběru na vstupních dveřích do těchto budov)
Ve všech těchto případech je nutné následně žádost doplnit, vytisknout, podepsat, v případě
potřeby k ní přiložit i žádost o odklad povinné školní docházky a povinné přílohy (doporučení
ŠPZ a dětského lékaře - v případě, že povinné přílohy ještě nemáte, odevzdejte žádost o odklad a
přílohy doručíte co nejdříve, jakmile Vám je současná mimořádná situace v ČR umožní získat –
nejpozději však do 31. 8. 2021.) a doručit do školy jedním z uvedených postupů:
- na mailové adresy:
pro ZŠ, Skálovo nám. 5: laurencikova@palacka.com, s uznávaným elektronickým podpisem
pro ZŠ, Čechovická 53: hubackova@palacka.com, s uznávaným elektronickým podpisem
- do datové schránky dt3j3p6
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- poštou na adresu ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, Prostějov 796 01
- vhozením dokumentů do poštovní schránky u dveří školní budovy Čechovická 53 - obálku
s dokumenty zde prosím označte nápisem ZÁPIS 2021 – Čechovice – není omezeno úředními
hodinami
- vhozením dokumentů do poštovní schránky u dveří školní budovy Skálovo nám. 5 - obálku
s dokumenty zde prosím označte nápisem ZÁPIS 2021 – Skálovo nám. – není omezeno úředními
hodinami
- vhozením dokumentů do poštovní schránky na dveřích školní budovy Palackého 14 – obálku
s dokumenty zde prosím označte nápisem ZÁPIS 2021 – Čechovice / Skálovo nám. 5) – tato možnost
není omezena úředními hodinami
- pouze ve výjimečných případech je možné vyplnit žádost osobně v příslušné budově školy (v případě
potřeby využít dopomoci s jejím vyplněním) v úředních hodinách (Po a St 8:00 – 11:00 hodin) pouze
po předchozí telefonické domluvě:
ZŠ, Skálovo nám. 5 – tel.: 739320004
ZŠ, Čechovická 53 – tel.: 739320003

!!!Překontrolujte prosím důkladně Vaše telefonní čísla a mailové adresy!!!

POZOR!!
V případě podání žádosti jiným než elektronickým způsobem (tzn. že nevyplníte elektronickou žádost
v aplikaci na webu školy), zadáme vaše údaje do aplikace sami a vám se automaticky odešle potvrzovací
mail s přiděleným registračním číslem. V tomto případě berte tento mail čistě jako informaci o zapsání
do systému a uložte si registrační číslo, žádost vygenerovanou systémem jako přílohu tohoto mailu již
netiskněte a znovu neposílejte.

Datum a čas podání žádosti v určeném období nemá vliv na rozhodnutí o přijetí. Podávat žádosti
můžete od 1. 4. 2021. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí, vyjádřit se k nim a nahlédnout do spisu před
vydáním rozhodnutí bude možné v kanceláři zástupce ředitele pro ZŠ, Skálovo nám. 5 a ZŠ, Čechovická 53
dne 29. 4. 2021 od 8.00 do 11.00 hod.
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Po vyhodnocení zápisu a poradě ředitelů prostějovských škol bude nejpozději do 3. 5. 2021 na dveřích
školy a webových stránkách školy (www.palacka.com) vyvěšen seznam přijatých dětí pod registračním
číslem. Zákonní zástupci dětí budou s registračním číslem seznámeni mailem (pokud použijí aplikaci
na webu, obdrží ho obratem přímo z aplikace; ostatní ho obdrží průběžně, jak budou posílat formuláře
do školy) nebo telefonicky (pokud není mail). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se
vyhovuje přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí již nebudou zákonným zástupcům
zasílána, ale rodiče mohou požádat o jejich písemné vydání po telefonické domluvě na sekretariátu školy
(tel.: 582345060) v termínu od 10. – 15. 5. 2021.
O termínu schůzky s třídní učitelkou ve škole jak pro rodiče, tak pro budoucí prvňáčky budete
informováni mailem a na webu po otevření škol.
V případě jakýchkoliv dotazů lze školu kontaktovat telefonicky:
ZŠ, Skálovo nám. 5 – tel.: 739320004
ZŠ, Čechovická 53 – tel.: 739320003
ZŠ, Palackého tř. 14 (ředitelství) – 582345060

Informace k odkladům povinné školní docházky
Rodiče mají právo požádat o odklad školní docházky, spolu s žádostí o přijetí vyplní a doručí do školy i
žádost o odklad. Zákonní zástupci podávají žádost o odklad zahájení povinné školní docházky spolu
s žádostí o přijetí k povinné školní docházce, povinné přílohy žádosti o odklad vzhledem
k problematické situaci s koronavirovou pandemií dodají co nejdříve, nejpozději však do 31. 8. 2021.
O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě vyjádření příslušného poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa (podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb.). Důvodem pro odklad je
nepřiměřená tělesná nebo duševní vyspělost dítěte. Příslušným školským poradenským zařízením je
Pedagogicko-psychologická poradna (dále PPP) Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov nebo některé
speciální pedagogické centrum.
Ředitel školy bude tedy pro vydání rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky požadovat:
- písemnou žádost rodičů o odklad školní docházky
- vyjádření poradny nebo SPC pro určitý typ zdravotního postižení a vyjádření odborného lékaře
nebo klinického psychologa (nejpozději do 31. 8. 2021)
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude zákonným zástupcům zasláno poštou.

TELEFON: 582345060
FAX: 582337634
E-mail: skola@palacka.com

Bankovní spojení:
ČSOB Prostějov
č.ú. 213654358/0300

IČO: 47922486
www.palacka.com

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PROSTĚJOV, Palackého tř. 14, PSČ 796 01

Kritétria pro přijetí žáků do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2021/2022
Vzhledem k tomu, že lze u zápisu do prvních tříd předpokládat vyšší počet zájemců než kapacita
otvíraných tříd umožňuje přijmout, upozorňujeme, že jsme stanovili kritéria, podle kterých se konečné
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude řídit. Dojde-li i přesto ke shodnému počtu bodů u žáků ze
spádového obvodu, o konečném výsledku rozhodne losování.

Kritéria:
1. přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu č. II v souladu
s vyhláškou č. 7/2009 města Prostějova, kterou se stanoví spádové obvody základních škol
2. žák ze spádového obvodu po odkladu školní docházky
3. sourozenecká vazba (starší sourozenec je současným žákem školy)
4. dítě navštěvovalo naši MŠ (MŠ Čechovice, MŠ na Mánesově ul.)

Prostějov 22. března 2021
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