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Informace k procesu přijímání žáků do 1. třídy
ZŠ Integra Vsetín
Dlouhodobým zaměřením ZŠ Integra Vsetín je poskytovat inkluzivní vzdělávání a podporovat
rozvoj osobnosti žáků prostřednictvím kvalitního pedagogického procesu v různorodé
skupině žáků třídního kolektivu.
Proto vnímáme jako důležité vybrat budoucí kolektiv první třídy tak, aby vytvářel inkluzní
prostředí pro vzdělávání všech žáků s akceptováním jejich jedinečnosti a speciálních
vzdělávacích potřeb (dále SVP). Současně je cílem vytvořit kolektiv, který umožní kvalitní
pedagogický proces, ve kterém se žáci mohou rozvíjet a dosahovat svého osobního maxima.
Organizační kritéria pro rozhodnutí ředitele:




Škola může z důvodů kapacity otevřít ve školním roce 2021/ 2022 jen jednu 1. třídu.
Maximální kapacita pro zápis do 1. třídy je 18 žáků, z toho maximálně 2 žáci se
speciálními vzdělávacími potřebami (doloženo potvrzením odborníků).
Nejsme spádová škola, proto při výběru nezohledňujeme bydliště žáka.

Podpůrná kritéria zápisu do 1. třídy:





Doporučení odborného pracoviště (OSPOD) – pro přijetí žáků ze sociálně
znevýhodněného prostředí.
Doručení potřebných formulářů škole, funkční komunikace se školou*.
Starší sourozenec ve škole*.
Dítě zaměstnance školy*.

Pokud není možné rozhodnout na základě kritérií, přistupuje se k losování žáků. K losování
dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování provedou členové správní a
dozorčí rady školy za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického
pracovníka.
Seznam přijatých žáků do 1. třídy oznámíme vyvěšením seznamu v zasklené vitríně
u vchodu do hlavní budovy na ul. Benátky, dále na webu školy, a to v pondělí 26. 4. 2021
od 14.00 hodin.
Vsetín 25. 2. 2021
Ing. Libor Podešva, Ph.D.
ředitel ZŠ Integra Vsetín
*Na základě aktuálních podnětů České školní inspekce a na základě Doporučení veřejné ochránkyně
práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce je ke dni 22. 4. 2021 stanoveno, že v procesu
přijímání žáků do 1. třídy nelze přihlížet k podpůrným kritériím „funkční komunikace se školou“,
„Starší sourozenec ve škole“, „Dítě zaměstnance školy“. V rámci kriteriální rovnosti bude rozhodnuto
losováním.

