
 Základní škola Havířov–Město Gorkého 1/329 okres Karviná   
  Tel. 597 578 828, mobil: 602 166 473

e-mail: reditelstvi@zsgh.cz

Kritéria zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021  na 
ZŠ Gorkého Havířov

 

Ředitel Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná stanovuje termín pro 
konání zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 na dny 
06. 04. až 17. 04. 2020.

 Pořadí podání žádosti k zápisu nerozhoduje o přijetí

 Ve školním roce 2020 / 2021 budou otevřeny 2 třídy prvního ročníku
 Kapacitu tříd v 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 stanovuji v celkovém počtu na 54 

žáků
 Žáci budou přijímáni dle následujícího pořadí:

1. Děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu školy (dle Obecně závazné vyhlášky 
zřizovatele č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních 
škol v Havířově) 

2. Děti, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu školy, budou přijímány do 
naplnění počtu volných míst, která nebyla naplněna dětmi ze spádové oblasti dle 
pořadí těchto kritérií:

a. Děti, které mají na škole sourozence
b. Děti, které nemají na škole sourozence

3. V případě, že při uplatnění výše uvedených kritérií nebude možno rozhodnout, 
které z dětí v rámci uplatňovaného kritéria vzhledem ke zbývající volné kapacitě 
tříd 1. ročníku lze přijmout či nikoli, rozhodne o tom, které z nich budou přijaty do
naplnění kapacity tříd 1. ročníku, výsledek losování, jež se uskuteční za 
následujících podmínek:

a. Losování proběhne jako veřejné za účasti vedení školy a členů školské rady
b. Losování provede člen školské rady, losovat se budou registrační čísla, 

která byla dětem přidělena při zápisu
c. Ředitel školy zveřejní nejméně dva dny před dnem, ve kterém bude 

provedeno losování, na vývěsce budovy školy a na webu školy seznam 
registračních čísel dětí, o jejichž přijetí/nepřijetí bude rozhodovat losování,
místo, termín a čas losování

d. Před zahájením losování ředitel školy poučí přítomné zákonné zástupce o 
způsobu losování

 

V Havířově dne 26. 03. 2020                                                                       Mgr. Igor Zaťko
                                                                                                                            ředitel školy



 Základní škola Havířov–Město Gorkého 1/329 okres Karviná   
  Tel. 597 578 828, mobil: 602 166 473

e-mail: reditelstvi@zsgh.cz

Spádová oblast pro naší školu stanovená Obecně závaznou vyhláškou 7/2009 Statutárního 
města Havířova:

Školský obvod 2
Spádová škola: Základní škola Havířov–Město Gorkého 1/329 okres Karviná
popis: 
Atriová,  Eduarda Urxe, Gorkého,  Jana Wericha,  Janáčkova,  J.A.Komenského,  Koperníkova,
Marxova, Máchova, Mírová, Místní, Nerudova, Příčná, Stavbařská, Tesařská, U Lesa, 
U Stromovky, Vardasova, Zednická, 
Hlavní třída : všechna lichá orientační č. 1 - 77
Dělnická : všechna lichá orientační č. 1 - 13
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