
Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace 

Směrnice ředitele školy k zápisu do základní školy – bilingvní třídy 

(dle zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů – dále je „školský zákon“) 

 

ŠKOLNÍ ROK:  2017 – 2018 

DATUM ZÁPISU:  25. 4. 2017 (13:00 – 17:00) 

    

DOKLADY K ZÁPISU: 
1. rodný list dítěte 

2. občanský průkaz zákonného zástupce 

3. cizí státní příslušníci – pas zákonného zástupce a potvrzení o rezidentství 
 

KRITÉRIA PŘIJETÍ: 

A) Obecné podmínky pro přijetí vyplývající ze školského zákona: 

- dítě předškolní:   

a)  dítě má k 31. 8. 2017 šest let 

b)  dítě dosáhne šesti let v době od 1. září do 31. prosince 2017 (nutné doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení) 

c)  dítě dosáhne šesti let v době od 1. ledna do 30. června 2018 (nutné doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře) 

 

B) OSTATNÍ 

- dítě nemusí mluvit anglicky (pokud ano, je to pro dítě výhoda) 

- dítě nemusí mít trvalé bydliště v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz, přijímáni 

jsou žáci z jiných obvodů, měst i států 

- navštěvování bilingvní školky není podmínkou přijetí 

- dítě absolvuje běžný ZÁPIS do základní školy – diagnostika školní zralosti, dále krátký 

rozhovor s vyučujícím bilingvní třídy, kde je kromě výše uvedených kritérií zjišťována také 

míra jazykového citu a talentu. 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ: 
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním 

seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na 

veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.zsostrcilova.cz. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke 

vzdělávání, za oznámená.  
 

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ: 

Vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu 

vzdělávání) ředitel školy. 
 

ODVOLÁNÍ: 
Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání, je možné podat odvolání do 15 

dnů od doručení Krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy. 

 
 

Účinnost dnem 1. 9. 2016      Mgr. Michal Pernecký 

         ředitel školy 

 

 

http://www.zsostrcilova.cz/

