Základní škola Ostrava – Vítkovice,
Šalounova 56
zve všechny budoucí prvňáčky na

pro školní rok 2019/2020
pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
a všechny děti, které měly pro školní rok 2018/2019 odloženou školní docházku.

Rodič má možnost si vybrat vzdělávání svého dítěte ze dvou školních vzdělávacích programů:

„Chceme být úspěšní“

„Přes tři schody do života“

Oba vzdělávací programy najdete na webových stránkách školy – www.zssalounova.cz. Možno také navštívit vedení
školy, kde jsou oba školní vzdělávací programy k nahlédnutí a možnost konzultace k těmto programů. Dítě se může zapsat
pouze do jednoho školního vzdělávacího programu.









Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:
Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Základní školy Šalounova,
tj. ve školském obvodu Ostrava - Vítkovice, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.
Maximálně budou z prostorových důvodů otevřeny 3 první třídy.
o (maximálně dvě třídy na ulici Šalounova a jedna třída na ulici Halasova).
Pokud nebude naplněna kapacita školy, mohou být přijati i žáci mimo školský obvod Ostrava - Vítkovice.
Přednostně budou přijímáni nespádoví žáci, kteří již mají na ZŠ sourozence.
Pokud počet zájemců s místem trvalého pobytem ve školském obvodu Ostrava - Vítkovice převýší kapacitu
školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los. Losování bude neveřejné, losovat budou členové školské rady za
přítomnosti vedení školy.
Žáci budou do 1. ročníku přijímáni na základě písemné žádosti zákonných zástupců podané v řádném termínu
konání zápisů.
Odklad povinné školní docházky udělený v loňském školním roce není kritériem pro přednostní přijetí dítěte.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod přiděleným registračním
kódem na vstupních dveřích budov základní školy a na webových stránkách školy po termínu ukončení zápisů,
tj. na začátku měsíce května.
Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz a rodný list. Bližší informace rodiče získají přímo na ředitelství ZŠ.

