Základní škola Ostrov, Masarykova 1289
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Zápis na ZŠ Ostrov Masarykova se bude konat od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Ve školním roce 2021/22
budeme otvírat 2 první třídy.
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne z rozhodnutí ministerstva školství pouze elektronicky,
bez přítomnosti zákonných zástupců i dětí. Online vyplnění žádosti bude zpřístupněno od 1. 4. do 30. 4.
2021. Pro vyřízení žádostí je nutné mít e-mailovou schránku.
Nejpozději do 30. dubna 2021 doručíte do školy vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí
dítěte k základnímu vzdělávání a kopii rodného listu (místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí
ověříme na MÚ Ostrov) jedním z níže uvedených způsobů:
-

do datové schránky školy - škola má datovou schránku fhmydz
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
poštou na adresu školy – Základní škola Ostrov, Masarykova 1289 363 01 Ostrov
vhozením do schránky na budově školy - Základní škola Ostrov, Masarykova 1289
zákonní zástupci dětí, kteří nemají přístup na internet nebo nemají k dispozici tiskárnu, kontaktují
telefonicky ZŘŠ 777 144 229 kvůli zpřístupnění počítače s internetem a tiskárnou v budově školy
každému zapsanému dítěti bude přiřazeno identifikační číslo - tento číselný kód slouží k
identifikaci žadatelů v seznamu přijatých a nepřijatých dětí na webu školy a dveřích do školy
(výsledek zápisu vám bude současně zaslán e-mailem)

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou
výše uvedené (např e-mailem bez elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů
potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
Rozhodnutí o nepřijetí si budete moci vyzvednout v sekretariátu školy nebo bude zasláno poštou.
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ SE NEPOSÍLÁ.
V letošním roce se jedná o děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, kterým byl v předchozím roce
udělen odklad povinné školní docházky. K zápisu se musí dostavit i děti, které měly v minulém roce odklad,
i děti, pro které budou zákonní zástupci o odklad žádat.
Průběh zápisu se řídí zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, vyhláškou města Ostrov č.2/2020.
O přijetí nerozhoduje pořadí zapsaných žáků. Do školy budou přednostně přijaty děti z našeho spádového
obvodu.
Školský obvod Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizace, okres Karlovy Vary,
tvoří ulice Bezručova, Dlouhá, Družební, Dukelských Hrdinů, Halasova, Hroznětínská, Husova,
Jáchymovská (mimo čp. 1377), Jiráskova, Jungmannova, Karlovarská, Klášterní, Klínovecká, Krušnohorská
(od křižovatky s ulicí Jáchymovskou ke křižovatce s ulicí Klínoveckou), Krátká, Lidická (od křižovatky s
ulicí Družební ke křižovatce s ulicí Klínoveckou), Lipová, Máchova, Malé Náměstí, Masarykova (od
křižovatky s ulicí Hlavní ke křižovatce s ulicí Krušnohorskou), Mořičovská, Na Máchadle, Obchodní,
Průmyslová, Radniční, Seifertova, Smetanova, Staré náměstí, Staroměstská, Sukova, Šafaříkova, Školní,
Šlikova, Zahradní, Žižkova a části obce Hluboký, Květnová a Mořičov.

Pokud bude více dětí zapsaných, než je počet volných míst v prvních třídách, rozhodne los za přítomnosti
zástupce rodičovské veřejnosti ve školské radě. V případě, že nepatříte do naší spádové oblasti a Vaše dítě
nebude do naší školy přijato, je potřeba zapsat dítě do jiné školy, ve které je volná kapacita.

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?
 správně vyslovovat všechny hlásky
 reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz
 umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný text a jednoduše vyprávět obsah
 pracovat samostatně i ve skupině dětí
 vydržet nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 recitovat básničku, zazpívat písničku
 vědět jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí, znát základní údaje o své rodině
 znát dny v týdnu, pojmy času, roční období, den, noc, ráno…
 orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
 hrát jednoduché hry – domino, pexeso, člověče, nezlob se, skládat puzzle
 počítat po jedné do deseti
 držet správně tužku, netlačit, kreslit, aby tužka lehce klouzala po papíře
 poznat základní barvy a některé jejich odstíny
 umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
 vystřihovat jednoduché tvary
 samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
 dodržovat hygienu, umýt si ruce před každým jídlem, jíst příborem
 umět pozdravit, poprosit, poděkovat
Pokud některé činnosti dělají vašemu dítěti potíže, nevěšte hlavu, všechno se dá do 1. září docvičit.
Odklad povinné školní docházky. Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech písemně
požádat o odklad povinné školní docházky. Formulář žádosti přiložte k žádosti o přijetí k základnímu
vzdělávání. K žádosti je třeba přiložit vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko
psychologické poradny, Pedagogického centra) a odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického
psychologa. Přílohy žádosti můžete poslat dodatečně, nejpozději je nutné podat žádost včetně příloh
do 31. května 2021. Dítě, kterému je povolen odklad školní docházky, musí povinně nastoupit do
předškolního zařízení (mateřské školy či přípravné třídy v základní škole).
Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté
děti a jejich rodiče setkání a seznámení se školou.

