
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, GAGARINOVA 19 
příspěvková organizace 

779 00 Olomouc - Droždín 

 Tel./fax: +420 585 383 549, Mobil: +420 739 264 518 
 E-mail: zsgagarinova@volny.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

        V Olomouci - Droždíně  3. 3. 2021 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 

1. Registrace dítěte od 9. 3. 2021 (pořadí registrace nemá vliv na přijetí) na adrese: 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsgagarinovaol/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=44

033 

Po zaregistrování Vašeho dítěte Vám přijde e-mail s registračním číslem, termínem a časem, 

který jste si vybrali pro osobní doručení žádosti. 

Pokud nemůžete využít registraci, budete postupovat podle bodu 2 bez registrace. V případě, 

že budete chtít osobně doručit žádost do školy, domluvte si termín na čísle:  585 383 549, 

739 660 295. 

Motivační část zápisu za přítomností dětí se z důvodů mimořádných opatření vlády nekoná.  

2. Formální část zápisu bude splněna dodáním žádosti. Žádost o přijetí a žádost o odklad 

naleznete na webových stránkách školy v kapitole Zápis 2021/2022. Žádost vytisknete, vyplníte 

a doručíte do školy v období od 1. - 9. 4. 2021 následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (ID datové schránky: qu2mqfh) 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zsgagarinova@volny.cz     

3. poštou na adresu: Základní škola, Gagarinova 19, 779 00 Olomouc  

4. osobním předáním do školy v pracovních dnech 1., 6. a 7. dubna dle výběru termínu 

při registraci. Škola bude organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci 

osob v prostorách školy. Proto doporučujeme vybrat si termín v rámci registrace. 

V případě potřeby domluvy na jiný den se telefonicky objednávejte na čísle: 

585 383 549 nebo 739 660 295. Kromě vyplněné žádosti předloží zákonný zástupce ke 

kontrole rodný list dítěte a občanský průkaz. 

 
Při obvyklém zápisu vyžadujeme předložení občanského průkazu zákonných zástupců a rodný 
list dítěte. Tyto doklady nám doložíte dodatečně na informační schůzce, jejíž termín Vám 
bude sdělen. Týká se způsobu doručení 1-3.  
 
 
 
 
 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsgagarinovaol/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=44033
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VĚK DÍTĚTE   

- děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku 

- 6 let k 31. 8. 2021 -  dítě narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, když 

dosáhne věk: 

 - 5 let k 31. 8. 2020 - dítě narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016  

a) dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 – zákonný zástupce 

doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP a SPC)  

b) dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 – zákonný zástupce 

doloží vyjádření školského poradenského zařízení  a vyjádření pediatra 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna první třída, do které bude 

přijato maximálně 16 dětí. Děti s trvalým pobytem ve školském spádovém 

obvodu ZŠ Gagarinova 19 mají přednostní právo na přijetí ke vzdělávání na naší 

škole.   

Děti s trvalým pobytem mimo školský obvod ZŠ Olomouc, Gagarinova 19 mohou 

být přijaty ke vzdělávání v případě dostatečné kapacity. 

Pořadí přijetí k povinné školní docházce podle následujícího kritéria (1), v případě 

potřeby podle pomocných kritérií (2-3): 

1) Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Olomouc Gagarinova 
19 (zákonné kritérium).  

2) Dítě s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ Olomouc, 
Gagarinova 19, jehož starší sourozenec (sourozenci) je (jsou) žákem (žáky) 
Základní školy Olomouc, Gagarinova 19. 

3) Dítě s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy 
Olomouc, Gagarinova 19  
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V případě, že počet žadatelů ze školského obvodu bude vyšší, než můžeme 
z kapacitních důvodů přijmout, stanoví ředitelka školy předběžné pořadí 
přijímaných žáků. Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a 
která současně počtem převýší počet přijímaných, bude losováno do celkového 
počtu žáků první třídy. Losování se bude účastnit ředitelka školy, zástupce školské 
rady a zákonní zástupci dětí, kterých se to bude týkat.  

Stejný postup bude probíhat i při určení pořadí nespádových dětí. 

Pro nepřijaté žáky ze školského obvodu je spádovou školou rovněž Základní a 

Mateřská škola, Dvorského 33 na Svatém Kopečku. 

ŠKOLSKÝ OBVOD ZÁKLADNÍ ŠKOLY OLOMOUC, GAGARINOVA 19 

Akátová, Aldova, Arnoldova, Bukovanská, Dolní Úlehla, Elišky Junkové, 
Gagarinova, Hany Kvapilové, Horní Úlehla, Janouškova, Jesenická, K Dolečku,  
Ke Stromkům, Myslivecká, Na Kopci, Na Padělkách, Na Příhonu, Pplk. Sochora, 
Turečkova, U Cihelny, U Gregoráku, U Kříže, U Prachárny, V Kukle, V Rynkách, 
Vítězství. 
 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně 

zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitelka školy začátek povinné 

školní docházky o jeden rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle 

do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

Společně se žádostí o odklad doručí zákonný zástupce: 

1. doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)  

2.  doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

V případě žádosti o vyšetření je potřeba obracet se na Pedagogicko 

psychologickou poradnu nebo Speciálně pedagogické centrum co nejdříve. 

Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. 2021 doporučující posudky nebo 

neodstraní případné jiné nedostatky, přeruší škola správní řízení na dobu  
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nezbytně nutnou. Nedoloží-li zákonný zástupce ani poté doporučující posudky 

nebo neodstraní jiné vady, správní orgán řízení zastaví. V případě, že ještě 

nebudete mít v době konání zápisu doporučení, zavolejte na číslo 585 383 549 

nebo 739 660 295, budeme se domlouvat na dalším postupu. 

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ A NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZCE  

 Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. se rozhodnutí o přijetí oznamuje 

tímto způsobem: 

1. zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na vývěsce školy 

2. zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na  webových stránkách 

školy: www.zsdrozdin.cz 

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn oběma způsoby po dobu 

alespoň 15 dnů. Jeho zveřejněním se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje 

žádostem o přijetí za oznámená.  

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dítěte k povinné školní docházce vydá ředitelka 

školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. 

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 23. dubna 2021. 

 

Vážení rodiče,   

kdo nemá možnost vytisknout si žádost o přijetí a žádost o odklad, tak si tyto 
tiskopisy může vyzvednout v ZŠ Gagarinova od pondělí 29. 3. až do středy 31. 3. 
2021 od 8.00 do 10.00 hod. 
Ohledně dotazů se na nás obracejte písemně na adrese zsgagrinova@volny.cz či 

telefonicky na číslech 585 383 549, 604 201 895. 

      Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy. 
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