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Průběh zápisu a kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ 

Galaxie s.r.o. ve školním roce 2022/2023 

❖ K zápisu nutno doložit: občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte. 

 

❖ U zápisu obdrží každé dítě identifikační číslo. Pod tímto identifikačním číslem bude 

zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznamy budou zveřejněny po ukončení 

přijímacího řízení na webových stránkách školy a úřední desce po dobu nejméně 15 dní. 

 

 

❖ Zápis má dvě části:  

administrativní – vyplnění nezbytných údajů  

praktickou – ověření souladu osobnostních předpokladů, potřeb a školní připravenosti žáka s 

pojetím vzdělávání na ZŠ Galaxie s.r.o. 

 

❖ Rodič může sledovat zápis svého dítěte, ale nemůže do něj zasahovat. Po skončení zápisu 
budou rodiče zapisujícím pedagogem informováni o silných a slabých stránkách dítěte. 
 

❖ Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1. třídy ZŠ Galaxie od 1. 9. 
2022 si zákonní zástupci mohou vyzvednout osobně na společné schůzce. Termín schůzky bude 
upřesněn a zveřejněn na webových stránkách školy po ukončeném přijímacím řízení. 
 
❖ Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí doporučenou 
zásilkou do vlastních rukou. 
 
❖ O odkladu povinné školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel 
spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského 
zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného 
zástupce dítěte doručené v době zápisu. K žádosti musí být doložena dvě doporučujicí 
posouzení: 
  

a) posouzení příslušného školského poradenského zařízení – PPP, SPC 
b) posouzení pediatra nebo odborného lékaře nebo klinického psychologa  
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Přijímání žáků do 1. ročníku šk. roku 2022/2023 na ZŠ Galaxie s.r.o. 

 

Podmínky pro přijetí 

1. Vyplněná přihláška k zápisu do ZŠ Galaxie 
o odevzdání žádosti o přijetí na standardním formuláři (el. přihláška na webu školy). 

2. Absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu (5. 4. 2022). 
3. Podpis Smlouvy o vzdělávání, úhrada 2měsíční zálohy. 

Preferenční kritéria  

1. Splnění předpokladů ke vzdělávání dle ŠVP ZŠ Galaxie s.r.o.  – Galaxií krok za krokem – ověření 

souladu osobnostních předpokladů, potřeb a školní připravenosti žáka s pojetím vzdělávání na 

ZŠ Galaxie s.r.o. (matematika Hejného, genetická metoda čtení, program Začít spolu, zaměření 

na čtenářské dovednosti a kritické čtení, psaní, myšlení) – 0 až 70 bodů: 

● předpoklady pro výuku matematiky dle prof. Hejného 0–13 bodů, 

● předpoklady pro výuku čtení genetickou metodou 0–20 bodů, 

● předpoklady pro výuku psaní vázaným písmem 0–9 bodů, 

● předpoklady pro rozvoj kritického myšlení 0–10 bodů, 

● předpoklady pro vzdělávání v souladu s programem Začít spolu 0–16 bodů, 

● paměť 0–2b. 

Min. hranice pro úspěšné vykonání této části zápisu je 35 bodů. 

2. Docházka do předškoláčku RAKETA (pro přiznání je nutná plná účast alespoň na čtyřech 
setkáních ze šesti)  – 15 bodů. 

3. Doplňkové kritérium – sourozenec v ZŠ Galaxie s.r.o. – bude uplatněno v případě stejného počtu 
bodů více uchazečů; nelze zvýhodnit uchazeče, jehož sourozenec je na škole posledním rokem. 

Maximální počet přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 bude 18 dětí. 

 

Přijati budou žáci s nejvyšším počtem bodů dle konečného pořadí do naplnění stanovené kapacity 1. 

třídy. V případě naplnění kapacity a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy 

losováním. Kritéria pro přijetí se týkají i žáků s odkladem povinné školní docházky. Výsledky zápisu budou 

oznámeny na úřední desce a webových stránkách školy. 

 

V Novém Jičíně, dne 1. 3. 2022 

Mgr. Daniel Přáda 

ředitel školy 
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