Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace
v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o základním
vzdělávání“) podle § 3a odst. 7 stanovuje:

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK
2019/2020
1. v souladu s kapacitou školy budou přijímáni žáci do 3 tříd,
2. přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy:
ulice Bezručova, Dostojevského, Dvořákova, Hoblíkova, Jugoslávská, Kostelní, Malé
náměstí, Masarykovo nám., Nádražní, Na Hliníkách, Na Prachárně, Novosady, Riegrova,
Rybníčky, Sokolovská, Suvorovova, Štursova, Úprkova, Zborovská, Žilinská; část obce
Nový Jičín – Straník, Žilina.
Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:
3. žáci z jiných obvodů, jejichž starší sourozenec školu již navštěvuje,
4. ostatní žáci.
V případě vysokého počtu přihlášených dětí z jiných obvodů rozhodne los.

Průběh zápisu:
Zápis k povinné školní docházce proběhne ve čtvrtek 4. 4. 2019 v době od 14:00 do 18:00
hodin v budově Základní školy, Nový Jičín, Komenského 66, p. o.
Ve formální části zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní
docházky. Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte přinesou k zápisu rodný list dítěte a
doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce).
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.
Cílem motivační části zápisu je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako
bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.
V rámci rozhovoru, hry, připravených cílených aktivit zaměřených na zhodnocení určitých
dovedností pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností dítěte.
Při zápisu nebude dítě podrobováno diagnostickému testování, neboť to je plně v kompetenci
školských poradenských zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa. Rozhovor
pedagogického pracovníka s dítětem trvá nejvýše 20 minut.

V Novém Jičíně 11. 3. 2019

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy

