
 

 

 
Vážení rodiče. 

Chystáte své dítě na první třídu. Někdo se smíšenými pocity, které možná pramení z nejistoty, jaké budou ve 

škole nároky, co bude potřeba koupit, zařídit atd. 

 Jako budoucí učitelé vašeho dítěte bychom teď rádi rozptýlili některé vaše nejistoty a pochybnosti.  

 Počátek školní docházky by neměl být pro vaše dítě nijak traumatizující. Samozřejmě povinností bude 

pomalu přibývat, ale mělo by se tak dít nenásilnou formou. Výchovné metody by měly směřovat na city dítěte, 

k uvědomělému správnému chování. Všechno učení by mělo probíhat pro dítě zajímavou formou, ale s 

vědomím, že nejde jen o hru, ale že se něco nového učím nebo dozvídám.  

 Není potřeba dítě před nástupem do školy učit čtení či počítání, to vše zvládne později. Mělo by 

se však trénovat v soustředěnosti, pečlivosti a výdrži při „práci“. Také by si mělo procvičovat jemnou 

motoriku prstů, znalost barev (skládanky PUZZLE, stavebnice, pexeso, hry s korálky, drobnými kostkami, 

kreslení, vybarvování – pozor na správné držení psací potřeby). Je dobré dětem číst, hodně si s nimi povídat. 

Mezi další schopnosti, které by měl školák mít, patří např. poslušnost, trpělivost, snášenlivost a 

kamarádskost.  

 Nabízíme vám akci, která Vám může pomoci. Je určena všem rodičům/dětem, nejen těm, kteří se 

zapojili do našeho cyklu setkávání „Těšíme se do školy“: bude to setkání „Ve škole nanečisto“, kdy se Vaše 

dítě seznámí nenásilnou formou více s naší školou. Uskuteční se (snad, budeme Vás informovat) ve čtvrtek 

11. června 2020 od 16:00 hodin v budově naší školy. Rodiče v tento den také seznámíme s tím, co budou 

muset pro své dítě během prázdnin připravit, zařídit, nakoupit, jak zajistit obědy, družinu… Také bude 

možnost vyzvednutí čipu pro vstup do školy a odběr obědů, záloha na čip činí 115,- Kč – peníze s sebou!  ;-). 

Jinak opravdu nic nekupujte dopředu, bude čas. Další podrobnější informace od nás obdržíte na začátku 

školního roku. Pokud bude vaše dítě chodit na obědy do školní jídelny (doporučujeme!), můžete mu obědy 

objednat již od 1. září (první školní den).      vyučující a vedení školy 

 

Vážení rodiče,  

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel školy ve 

správním řízení. Rozhodnutí o přijetí vám bude oznámeno  

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vchodu do školy  

- a na webových stránkách školy ( www.zsbrok.cz ) 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je 

stanoven nejpozději na pátek 1. května 2020 – tedy po skončení termínu zápisu. 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními kódy. Registrační kód 

jste obdrželi při prvním přihlášení k zápisu. Jako „bonus“ také obdržíte e-mailem scan „Rozhodnutí o 

přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky“ (v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu) Toto Rozhodnutí je vyhotoveno  písemné podobě a bude součástí spisu Vašeho dítěte ve 

škole.  

Případné „Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání“ bude zasláno v písemné podobě.  

Další informace: 

- uvažujete-li o odkladu, seznamte se IHNED s dalšími materiály na webové stránce „Zápis“ 

- adresa školy: Základní škola Bruntál, Okružní 38, p.o., Okružní 38, Bruntál, PSČ 792 01 

- telefony: 554 231 199 (spoj.), 554 231 165, 732 235 888 (ředitelna) 

- E-mail: reditel@zsbrok.cz 

 

Bruntál, 30.3.2020 
 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, 183, odst. 2: Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, 

se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam 

se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to 

alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem 

o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

http://www.zsbrok.cz/
mailto:reditel@zsbrok.cz

