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Kritéria pro přijímání dětí do 1. 
tříd žďárských základních škol a kri-
téria pro přijímání dětí do Mateř-
ské školy, p.o. pro nový školní rok 
2021/22 schválili radní města 
v polovině března.

Zápisy prvňáčků proběhnou ZŠ od 
středy 7. dubna do pátku 16. dubna.

Rodiče tří až pětiletých dětí mohou 
žádat o přijetí do mateřských škol 
v termínu od 2. do 14. května. 

V souladu s vládním opatřením k 
ochraně obyvatelstva v souvislosti s 
onemocněním covid-19 budou zápi-
sy pro školní rok 2021/22 organizo-
vány bez přítomnosti dítěte. Rodi-
če podají žádost k zapsání dítěte do 
první třídy a přihlášku dítěte do MŠ 
elektronicky nebo poštou. Kritéria 
již zveřejnili ředitelé na školních we-
bech. Zde lze také stáhnout potřeb-
né tiskopisy.

� K zápisu do 1. tříd ZŠ je 
potřeba: žádost zákonných zástup-
ců o přijetí k základnímu vzdělává-

ní; zápisní list pro školní rok 2021-
2022; žádost zákonných zástupců o 
odklad povinné školní docházky a 
kopie rodného listu dítěte.

� K žádosti o přijetí do MŠ je 
potřeba: vyplněnou a podepsanou 
žádost o přijetí do MŠ; kopie rodné-
ho listu dítěte; kopie OP zákonného 
zástupce a kopie očkovacího průka-
zu dítěte s potvrzením lékaře

� Plán 1. tříd ZŠ ve školním 
roce 2021/2022

ZŠ Komenského 2: otevře dvě tří-
dy s maximálně 50 žáky 

ZŠ Komenského 6: dvě třídy 
s max. 50 žáky

ZŠ Švermova 4: čtyři třídy(včetně 
jedné třídy na odloučeném pracoviš-
ti ZŠ Santini) s max.počtem 98 žáků 
(3x 25, 1x 23)

ZŠ Palachova 35: tři třídy s max. 75 
žáky. -lko-

Zápisy prvňáčků
na ZŠ začnou 7. dubna

Po úspěšném Hle-
dání poztrácených 
skřítků začíná nová 
pátrací hra v režii žďár-
ského Active clubu. Jme-
nuje se Putování s Pa-
nem Vajíčko a úkolem 
dětí je nalézt ztracené 
poklady velikonočního 
hrdiny. 

Hra běží až do Veliko-
nočního pondělí 5. 4. 
Děti si u Active-SVČ na 
Dolní 3 vyzvednou hrací 
kartu s podrobnou mapkou, trasou a 
stanovišti. Jak pro ŽN popisuje spolu-
autorka hry Lucie Chromá, od Acti-
ve clubu povede trasa kolem Domu 

kultury na Far-
ská humna, Tvrz, 
náměstí Repub-

liky a cíl hry bude 
v Domě dětí a mládeže 
na Horní 2.

„Úkolem dětí je na 
každém stanovišti najít 
symbol jara a Velikonoc. 
Napoví jim vždy básnič-
ka či říkanka, která hle-
daný symbol obsahuje. 
Na konci trasy musí malí 
detektivové uhodnout 

tajenku,“ naznačuje pedagožka volné-
ho času. 

Více pokynů ke hře najdeme na: www.
activezdar.cz a na Facebooku. -lko-

Jarní Putování s Panem Vajíčko
Další městská hra  pro děti

Žďár má dvě „třídy péče“ 
Celkem 37 škol se na Vysočině stará o dvou až desetileté děti rodičů, jejichž 

profese byly zařazeny mezi klíčové pro fungování státu. 
Ve Žďáře otevřely tzv. „třídu poskytované péče“ MŠ Sluníčko na Veselské 

ulici a ZŠ Švermova 4. Zde se žáci scházejí ve školní družině, kde dopoledne 
plní úkoly a účastní se on-line výuky, odpoledne třída s vychovatelkou vyráží 
na hřiště nebo na vycházku. -lko-


