Magistrát města Zlína
Odbor školství
dětí do 1. tříd základních škol, které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem a do Církevní základní a mateřské školy Zlín
pro školní rok 2021–2022, se koná

v pátek 9. dubna 2021 od 13 do 18 hodin
(pouze ZŠ Zlín, Kvítková 4338 od 8 do 17 hodin).
Rodiče si přinesou k zápisu rodný list dítěte a platný občanský průkaz.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného
školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce
prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Děti mohou být zapsány do následujících ZŠ:
Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, 760 01 Zlín
tel.: 577 006 433, e-mail: skola@zsezzlin.cz, www.zsezzlin.cz
Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu ŠKOLA A SPORT. Pro žáky organizují tyto zájmové kroužky:
Florbal, Angličtina, Šikulové, Barvínek a Je nám spolu dobře. V rámci sportovní výchovy je od 1. ročníku výuka všestranných pohybových aktivit. Od 4. ročníku jsou třídy zaměřené na plavání, atletiku, lední hokej a pokračuje třída bez
sportovního zaměření. Jazyk anglický se vyučuje od 3. ročníku, možnost soukromé výuky je již od 1. ročníku. Na
2. stupni se cizí jazyky rozšiřují o jazyk německý a ruský. Výuka informační a výpočetní techniky probíhá v 5. a 6.
ročníku, od 7. ročníku se vyučuje předmět informační a digitální technologie. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektory a digitálními programy. Dětem se specifickými vývojovými poruchami učení se věnuje speciální
pedagožka. Škola umožňuje vzdělávání ve školní družině od 6 do 17 hodin. Družina využívá odpočinkovou zónu
a hřiště s umělým povrchem. Dále škola organizuje pro žáky školu v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, exkurze, preventivní
programy, plavání, bruslení a adaptační kurzy pro budoucí prvňáčky a čtvrťáky.
Základní škola Zlín, Slovenská 3076, 760 01 Zlín
tel.: 577 006 522, e-mail: zsslov@zsslovenska.eu, www.zsslovenska.eu
Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ–SPORT–PŘÍRODA. Na 1. i 2. stupni je rozšířena
hodinová dotace výuky tělesné výchovy. Kromě běžných tříd jsou ve škole zřizovány v 1. a 2. ročníku speciální třídy pro
žáky s logopedickými vadami. Výuka AJ probíhá od 1. ročníku soukromě, od 3. ročníku v rámci výuky. Dalším jazykem
na 2. stupni je němčina. Škola je vybavena moderními počítačovými učebnami, odbornými pracovnami a sportovním
hřištěm. Výchovně-vzdělávací práci školy doplňují kroužky ŠD, sportovní a pohybové aktivity pro žáky 1.–4. ročníku,
organizování ozdravných pobytů v přírodě, exkurze, výjezdy do zahraničí, pořádání lyžařského kurzu a zážitkové
programy v rámci prevence.
Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábřeží 3114, 761 75 Zlín
tel.: 577 044 711, e-mail: info@zskom1.cz, www.zskom1.cz
Škola zaměřená na činnostní a projektovou výuku, podporující motivaci a aktivitu dětí. K výuce využívá interaktivní
tabule, tablety, PC. Školní vzdělávací program je zaměřen na cizí jazyky, matematiku a etické hodnoty. Od 1. třídy
nabízí volitelné předměty výtvarné činnosti a dramatickou výchovu, povinnou výuku anglického jazyka a výuku hry na
flétnu v 1. až 3. ročníku (součást hudební výchovy). Povinnými předměty ve škole jsou rovněž informatika a etika.
Matematika je vyučována s prvky logických úloh prof. Hejného, český jazyk genetickou metodou. Žáci píší dobře
čitelným písmem Comenia Script. V hodinách informatiky pracují s roboty, kteří slouží k výuce základů programování
a rozvíjení logického myšlení. Žáci se pravidelně učí podle Daltonského plánu, který rozvíjí u dětí kompetence tří S:
svobodu (zodpovědnost), samostatnost a spolupráci. Vedle běžných tříd škola nabízí v 1.–5. ročníku výuku podle
pedagogiky Marie Montessori vedoucí žáky stejně jako Dalton k respektu, zodpovědnosti a samostatnosti v tichém
a klidném prostředí. Škola připravuje široký výběr kroužků, školy v přírodě, vícedenní zážitkové programy, zahraniční
výukové a poznávací pobyty, dny otevřených dveří. Rozvíjí spolupráci s rodiči na společných akcích – dílny, sportovní
aktivity, besídky atd., organizuje jazykové soutěže a výtvarnou soutěž pro ZŠ Zlínska. Škole byl udělen mezinárodní
titul „ekoškola“, je zařazena do sítě daltonských škol ČR. Součástí školy je školní jídelna s certifikátem „Zdravá školní
jídelna“. Ve škole sídlí výtvarný obor ZUŠ a Hudební škola Yamaha.
Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábřeží 2567, 761 63 Zlín
tel.: 577 210 076, e-mail: info@zskom2.cz, www.zskom2.cz
Škola je zařazena do sítě Tvořivých škol, do výuky jsou zařazeny prvky činnostního učení. V 1. třídě učí čtení genetickou
metodou, psaní vázaným písmem, anglický jazyk. Od 4. ročníku se otvírá jedna třída zaměřená na fotbal a aerobik. Na
1. stupni nabízí velký výběr kroužků, které vedou učitelé školy. Škola spolupracuje s organizacemi Astra a Rytmus Zlín,
tanečním klubem Fortuna, hudební školou Yamaha a klubem Aerobik Team Zlín. Pořádány jsou pobyty v přírodě
a zimní škola v přírodě s lyžováním. K výuce se využívají interaktivní tabule, dataprojektory a PC. Škola má 2 počítačové učebny, odborné učebny i nově zrekonstruovanou a moderně vybavenou učebnu dílen. Má také školní
poradenské pracoviště a školního psychologa. Provoz školní družiny je v 6 odděleních od 6 do 17 hodin. Škola má
dobrou dopravní dostupnost, v blízkosti školy je zastávka Padělky IX – trolejbus č. 8, 9, 2 a zastávka Podvesná VI –
autobus č. 33, 38.
Základní škola Zlín, Kvítková 4338, 760 01 Zlín
tel.: 577 213 405, e-mail: jaroslava.mullerova@zskvitkova.cz, www.zskvitkova.cz
Škola se nachází v centru města a dlouhodobě se specializuje na výuku cizích jazyků. Anglický jazyk na 1. stupni je
vyučován v 1.–2. ročníku v dotaci 2 hodiny týdně, v 3.–5. ročníku v dotaci 3 hodiny týdně. V 1.–5. ročníku probíhá
výuka výtvarné výchovy v anglickém jazyce a ve většině předmětů je využívána metoda CLIL. Na 2. stupni je předmět
dotován 4 hodinami týdně. Druhý cizí jazyk (francouzský, německý nebo španělský) je vyučován od 5. ročníku. Dotace
v 5. ročníku je 3 hodiny týdně, v 6.–7. ročníku 4 hodiny týdně. V 8.–9. ročníku je dotace 3 hodiny týdně, tyto hodiny je
možné doplnit volitelným předmětem Konverzace v druhém cizím jazyce v dotaci 1 hodina týdně. Pro žáky, kteří si zvolí
jako druhý cizí jazyk německý jazyk, probíhá výuka výtvarné výchovy v němčině. Třetí cizí jazyk (francouzský, německý
nebo španělský) je nabízen jako volitelný od 8. ročníku v dotaci 1 hodina týdně. Jazykové vyučování může být doplněno
jazykovými kroužky. Žáci 6.–9. ročníku mají možnost navštěvovat anglický klub vedený rodilým mluvčím. Podle úrovně
svých znalostí se mohou připravovat a účastnit mezinárodních jazykových zkoušek – Cambridge (jazyk anglický), Fit in
Deutsch (jazyk německý), Delf A1, A2 (jazyk francouzský), DELE (jazyk španělský). Škola organizuje poznávací zájezdy
do Velké Británie, Rakouska, Francie, Německa, Španělska a výměnné pobyty. Škola dbá na všestranný rozvoj
osobnosti žáků, organizuje sportovně zaměřené aktivity – adaptačně turistický, lyžařský, cyklistický a vodácký kurz.
Součástí školy je školní jídelna a školní družina, která je určena žákům 1.–5. ročníku. Provoz školní družiny je od 6.30
do 17.00, v pátek do 16.30 hodin. V rámci školní družiny nabízí řadu zájmových kroužků. Školní jídelna dbá na kvalitu
stravování, nabízí zdravou výživu (včetně bezlepkové diety). Strávníci si mohou několikrát týdně vybrat ze dvou jídel.
Základní škola Zlín, Komenského 78, 763 02 Zlín–Malenovice
tel.: 577 102 189, e-mail: janecka@skolamalenovice.cz, www.skolamalenovice.cz
Škola je zařazena do sítě Tvořivých škol. Umístění školního areálu rodinného typu v blízkosti lesa a hradu umožňuje
zařazování vyučovacích hodin ve zdravém životním prostředí. Učitelé školy sledují současné výchovné a vzdělávací
trendy, zaměřují se na kvalitní výuku. Žáci nadaní a zruční uplatňují své schopnosti a dovednosti v různých soutěžích,
olympiádách či sportovních přeborech. Absolventi školy oceňují výbornou připravenost na přijímací zkoušky i na
studium na střední škole. Dětem se specifickými poruchami učení a jinými znevýhodněními se věnují vyškolení
pedagogové, speciální pedagogové a logoped. Učebny školy jsou vybaveny digitálními výukovými pomůckami,
interaktivními tabulemi a internetem. Od 1. ročníku je zařazena výuka anglického jazyka. Škola se zapojuje do charitativních akcí. Pro výtvarně nadané děti slouží keramický ateliér, výtvarné dovednosti jsou doplňovány výukou v ZUŠ
Malenovice, kam je zajištěn doprovod mladších dětí. Po skončení výuky mohou žáci navštěvovat klubovnu a školní
knihovnu. Tradičně jsou nabízeny zájmové kroužky, které využívají tělocvičnu a nově i moderní hřiště včetně herních
prvků pro nejmenší děti. Pestrou nabídku kroužků poskytuje v prostorách školy také DDM Astra. Školní družina je
v provozu od 06.00 do 16.30. Stravování ve školní jídelně odpovídá nejvyšším nárokům zdravé výživy (včetně
bezlepkové diety), strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel několikrát týdně.
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 772, e-mail: kancelar@9zszlin.cz, www.9zszlin.cz
Škola poskytuje kvalitní základní vzdělání v příjemném prostředí. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání Devítka pro život. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo projektory. V 9.
ročníku škola nabízí možnost přípravy na přijímací zkoušky. Škola organizuje zájmové kroužky, školu v přírodě, lyžařský
kurz, exkurze a jiné akce. Ve škole pracuje speciální pedagog, který poskytuje metodickou podporu žákům a rodičům.
Školní jídelna je zapojena do projektu Zdravá školní jídelna. Cílem projektu je zvýšit nutriční kvalitu školního stravování.
Škola je bezbariérová.

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 204, e-mail: zsdrevnicka@zsdrevnicka.cz, www.zsdrevnicka.cz
Kromě poskytování základů všeobecného vzdělání a utváření klíčových kompetencí poskytuje škola žákům zdravé,
bezpečné a příjemné prostředí, výuku anglického jazyka již od 1. třídy, rozšířenou výuku matematiky na 2. stupni
nabízenou formou volitelného předmětu, řadu sportovních a zájmových kroužků, kvalitní kariérové poradenství,
začlenění environmentální výchovy do výuky, systematickou primární prevenci sociálně patologických jevů a pestrou
nabídku výchovně vzdělávacích akcí mimo školu (lyžařský kurz, exkurze, besedy, divadlo, koncerty atd.). Ve škole je
zřízeno kompletní poradenské pracoviště včetně speciálního pedagoga. Škola zajišťuje také logopedickou péči. Žáci
z odlehlejších lokalit (zejména místních částí Příluky a Jaroslavice) jsou do školy i ze školy dopravováni školním
autobusem MHD. Škola poskytuje dietní stravování. Jednou z nesporných výhod školy je její poloha v klidové zóně
a komplex venkovních i vnitřních sportovišť. Školní družina je v provozu od 6 do 17 hodin.
Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, 763 02 Zlín–Malenovice
tel.: 577 104 411, e-mail: zsmalsvob@zsmalenovice.cz, www.zsmalenovice.cz
Škole byl udělen Univerzitou Tomáše Bati titul fakultní škola. Vzdělávání v této škole probíhá podle vzdělávacího
programu zaměřeného na potřeby současné moderní doby. Výuka na počítači a s digitálními technologiemi, psaní
všemi deseti na klávesnici, anglický jazyk od 1. třídy, druhý jazyk němčina, ruština, práce s informačními zdroji aj. Ve
škole se pořádají aktivity s důrazem na přátelské soužití a spolupráci žáků, např. zotavovací a jazykové pobyty, školy
v přírodě, adaptační pobyty, lyžařské a turistické kurzy atd. V některých třídách probíhá projektová výuka. Pedagogové
učí klasickými i moderními metodami. Osobnosti žáků kultivuje estetické a bohatě vybavené prostředí – informační
centrum, relaxační prostory, hudebna, počítačová pracovna aj. Škola využívá velkou tělocvičnu, rozlehlou zahradu
a nově vybudovaná modernizovaná sportoviště. Kromě obědů se připravují ve škole i svačiny. Po vyučování je k dispozici široká nabídka kroužků. Celostátních úspěchů dosahuje tradičně škola v šachových a hudebních soutěžích,
v logické olympiádě. Hudebně nadaným žákům je k dispozici rozšířená hudební výchova. Hudební průpravu a zpěv ve
sborech vhodně doplňuje Základní umělecká škola, která sídlí v budově školy. Od roku 2007 je ve škole umožněno
nadaným a bystrým dětem speciální vzdělávání (ERIN) rozvíjející jejich nadání. Ve škole působí školní psycholog
a speciální pedagog. Škola je částečně bezbariérová.
Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, 761 73 Zlín
tel.: 577 431 387, 734 574 879, e-mail: zsmalse@zsmalse.cz, www.zsmalse.cz
Škola se nachází v blízkosti lesa v klidné městské části Podhoří. Ze spádových oblastí je doprava zajišťována školními
spoji. Při výuce je preferován všestranný rozvoj osobnosti žáka, ekologická výchova, matematická, počítačová i jazyková gramotnost, výchova podporující zdraví a je kladen důraz na etické chování. Škola několikrát obhájila titul
EKOŠKOLA, je zařazena do sítě Škol podporujících zdraví, účastní se projektu Rodiče vítáni, Škola udržitelného
rozvoje, Skutečně zdravá škola. Matematika na 1. stupni se vyučuje metodou prof. Hejného. Anglický jazyk se žáci učí
od 1. ročníku. Jako druhý cizí jazyk je možno zvolit ruštinu nebo němčinu. Budova i okolní areál jsou zmodernizovány,
k dispozici jsou učebny s dataprojektory, interaktivními tabulemi, počítačové učebny, dílny, žákovská kuchyňka
i venkovní učebna s hliněnými stavbami a pecí. Škola má velmi dobré podmínky ke sportování – velkou tělocvičnu, dvě
hřiště, oplocený areál i les. Mezi oblíbené akce patří škola v přírodě, osobnostně-sociální kurzy, lyžařský výcvik,
zeměpisné a dějepisné exkurze, projektové dny, rodičovské kavárničky. Pro budoucí prvňáčky je realizován přípravný
kurz. Součástí školy je jídelna (zajišťuje obědy a svačinky pro ZŠ i MŠ, také bezlepkovou stravu) a školní družina.
Zájemcům nabízí kroužky včelařský, keramický, dramatický, florbalový, mladí badatelé, kuchtík, mladí záchranáři,
dovedné ruce aj. Mnoho akcí pro žáky a rodiče připravuje SRPŠ.
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, 763 14 Zlín-Štípa
tel.: 577 914 233, e-mail: skola@zsstipa.cz, www.zsstipa.cz
Škola se nachází v přírodním areálu ve stylu lesoparku, který žáci využívají k výuce i odpočinku. Vyučuje podle vlastního
školního vzdělávacího programu, do něhož jsou na 1. stupni zapracovány prvky činnostního učení z Tvořivé školy. Žáci
si mohou vybrat z mnoha zájmových kroužků zaměřených na sport, výtvarnou výchovu, cizí jazyky, ruční práce a další.
Ve škole působí pobočky ZUŠ Zlín a ZUŠ Morava vyučující hru na hudební nástroje a výtvarný obor. V posledních letech
se škola výrazně profiluje v oblasti ekologie a je držitelkou již pátého mezinárodního titulu EKOŠKOLA.
Základní škola Zlín, Okružní 4685, 760 05 Zlín
tel.: 577 112 361, e-mail: zsokruzni@zlinedu.cz, www.zsokruzni.zlinedu.cz
Škola podporuje všestranný rozvoj osobnosti žáka, vede žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci a respektu. Je zařazena do celorepublikové sítě Škol podporujících zdraví. Je partnerskou školou Českého volejbalového svazu – od
1. třídy kroužek Barevného volejbalu, od 6. ročníku sportovní třída. 1.–3. třída výuka matematiky dle prof. Hejného.
1.–2. třída Angličtina písničkou a hrou, od 3. třídy v rámci výuky ve skupinách. Na druhém stupni dělené hodiny jazyků,
ČJ a M. Školní psycholog využívá relaxační místnost, organizuje preventivní programy a adaptační pobyty pro žáky
6. tříd. Školní speciální pedagog poskytuje odbornou podporu nejen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Široká nabídka volitelných předmětů, zájmové kroužky, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ. Školní parlament organizuje tematické dny i mimoškolní akce. Ozdravné pobyty v tuzemsku (2. a 4. třída) i v zahraničí –
Chorvatsko (6. a 8. třída). Historicko-geografické projektové dny mimo školu zaměřené na poznávání okolí školy,
regionu a republiky (Haná, Slovácko, Valašsko, Krakov, Osvětim, Vídeň, Praha). V 7. ročníku lyžařský výcvikový kurz.
Všechny učebny jsou vybaveny moderní technikou – interaktivní tabule, prostorné třídy, moderní sportovní areál.
Školní družina je v provozu od 6 do 17 hodin. Školní jídelna má na výběr ze dvou jídel, svačinky, Ovoce do škol, Školní
mléko. Zrekonstruovány jsou žákovské dílny a kuchyňky, žákovská knihovna, venkovní učebna, školní zahrada. Ve
škole se nachází pobočka Hudební školy YAMAHA. Škola je v blízkosti školy ZUŠ Jižní Svahy.
Základní škola Zlín, Křiby 4788, 760 05 Zlín
tel.: 577 142 075, e-mail: zskriby@zskriby.cz, www.zskriby.cz
Moderní škola, která je umístěna v krásném a klidném prostředí. Vyučujeme podle ŠVP ZV „Duhová škola“. Škola
vytváří příjemné klima pro děti i dospělé. Škola patří do sítě škol přidružených UNESCO a škol podporujících zdraví.
Výuka anglického jazyka již od 1. ročníku. Pohybově nadané děti jsou zařazovány od 6. ročníku do tříd s rozšířenou
výukou tělesné výchovy se zaměřením na házenou (přípravka od 1. ročníku). Všechny učebny jsou vybaveny moderní
technikou (virtuální prohlídka na webu). Škola se účastní velkého množství vzdělávacích projektů. V rámci projektů
poskytuje žákům doučování a pečlivou přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. Žáci 9. ročníků mají možnost
konání mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka. Všichni učitelé školy jsou plně kvalifikováni. Ve škole
pracuje školní psycholog, který poskytuje pomoc a rady nejen žákům, ale také rodičům. Svými programy také
napomáhá ke stmelování třídních kolektivů. Je kladen důraz na využívání volného času – nabídka velkého počtu zájmových kroužků pro děti ve školní družině. Družina nabízí také spoustu zajímavých akcí. Škola vlastní 2 nová školní hřiště,
2 tělocvičny a školní jídelnu, která nabízí výběr ze dvou druhů jídel.
Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, Česká 4787, 760 05 Zlín
tel.: 577 011 686, e-mail: czs@czszlin.cz, www.czszlin.cz
Církevní základní škola ve Zlíně působí od roku 1994. V září 2011 se její součástí stala Církevní mateřská škola. Díky
této skutečnosti mohou děti z CMŠ plynule navázat v rámci jedné budovy na základní vzdělání v CZŠ. Škola nabízí
žákům vzdělávání podle ŠVP „Škola na cestu životem“. Školu mohou navštěvovat nejen věřící děti, ale i děti bez
vyznání, jejichž rodiče jsou tolerantní ke křesťanství. Základem kvalitní pedagogické práce jsou dobré vztahy v pracovním kolektivu, založené na křesťanských principech, které se následně přenášejí do třídních kolektivů. Součástí
učebního plánu je mj. hodina náboženské výchovy týdně. Škola se snaží vytvářet dobré podmínky též pro inkluzivní
vzdělávání. Ve škole pracuje školní psycholog a speciální pedagog. Žáci se stravují ve školní jídelně, mohou
navštěvovat školní družinu, školní klub a v jejich rámci zájmové kroužky.

ZÁPIS dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol, které zřizuje statutární město Zlín a do Církevní základní a mateřské školy Zlín
pro školní rok 2021–2022 se koná v příslušných mateřských školách ve čtvrtek 13. května 2021 od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin.

