
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017 se koná ve dnech  
21.1.2016  ve 13.00 – 17.00 hodin  a  22.1.2016 od  8.00 – 12.00 hodin  

Přijímání žáků  
• Povinná školní docházka ve školním roce 2016/2017 začíná pro děti narozené od 1.9.2009 do 

31. 8. 2010. 
• V případě žádosti zákonného zástupce o předčasné vřazení dítěte do 1. třídy  (narozeného od 

1. 9. 2010 do 30. 6. 2011), musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-
psychologické poradny (narození 1. 9. 2010 – 31. 12. 2010) a doporučení z pedagogicko-
psychologické poradny a  odborného lékaře (narození 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011) . 

• K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče budou žádat o odklad školní 
docházky. 

 Rodiče u zápisu předloží rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti (OP).  

• Každé dítě obdrží v den zápisu identifikační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce 
informaci o přijetí /nepřijetí/ dítěte do 1. třídy. Informace bude zveřejněna na webových 
stránkách školy (www.kestud.cz) a také na vstupních dveřích školy od středy 27. ledna 2016 
minimálně po dobu 15 dnů. 

O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci 
uplynutím 15 dnů od vyvěšení. Rodiče, kteří požadují toto Rozhodnutí o přijetí písemně, musí o 
něj zažádat na sekretariátu školy. 

• V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit 
osobně, písemně nebo  e-mailem (kestudance@kestud.cz). 

• Nepřijatým žákům škola vystaví  „Rozhodnutí o nepřijetí“ a doručí dopisem s doručenkou nebo 
předá proti podpisu do vlastních rukou zákonnému zástupci dítěte. Ti mají zákonnou dobu na 
odvolání (15 dnů od doručení).  

• Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, již k zápisu nemusí, ale 
zákonný zástupce dítěte se musí k zápisu dostavit osobně a oznámit, zda ve školním roce 
2016/17 jeho dítě do 1. třídy nastoupí.  Své dítě může zapsat i na jinou základní školu.   

• Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí škole 
doručit nejpozději do 31. 5. 2016 doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. 

Přednostně budou přijaty tyto děti :  

1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy. Obvody stanovilo Město Orlová 
příslušnou vyhláškou č. 2/2008                                                                                                 

2. Starší sourozenec (sourozenci) je (jsou) žákem (žáky) naší Základní školy           

O zařazení žáků do tříd rozhoduje škola na základě poznatků získaných při zápisu. Rozdělení dětí do 
tříd zveřejníme na vstupních dveřích školy nejpozději poslední týden v srpnu 2016.  

  

 


