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Kritéria ředitele školy k přijímání dětí do prvních tříd ZŠ
a další upřesnění k zápisu dětí do 1. tříd v roce 2017
Zápis do 1. tříd ZŠ se koná v pátek 7. dubna 2017 od 14:00 do 17:00 a v sobotu 8. dubna 2017
od 08:00 do11:00 v budově školy. (dle rozhodnutí zřizovatele, tedy Města Bruntál)
,

O přijímání dětí k základnímu vzdělávání rozhoduje ve smyslu ust. § 46 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ředitel základní školy. Jde o jeho výlučnou kompetenci, do níž není oprávněn
zasahovat žádný jiný orgán nebo subjekt, tj. ani zřizovatel, školská rada apod. Ředitel je však
povinen respektovat pravidla pro plnění školní docházky upravená v ust. § 36 školského zákona,
jakož i kritéria pro přijetí, o nichž rozhodl ve smyslu ust. § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona.
Ředitel školy rozhodl takto: ve školním roce 2017-2018 budeme otevírat 2 první třídy, které při
„Zápisu“ budeme naplňovat do počtu (kapacity) 26 dětí na třídu. Očekáváme (dle loňského roku),
že nebudeme muset žádné dítě odmítnout.
Pro přijímání dětí do1. ročníku v roce 2017 budou děti dle rozhodnutí ředitele školy přijímány dle
následujících kritérií v pořadí:
1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (ust. §36 odst. 7 školského
zákona + obecně závazná vyhláška /OZV/ Města Bruntál)
2. Děti s místem trvalého pobytu v obcích, kde není zřízena škola a odkud děti tradičně docházejí
do naší školy, jejichž sourozenci budou ve školním roce 2017-2018 plnit povinnou školní
docházku ve 2. – 9. ročníku ZŠ Bruntál, Okružní 38. + děti zaměstnanců školy.
3. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, ale jejichž sourozenci
budou ve školním roce 2017-2018 plnit povinnou školní docházku ve 2. – 9. ročníku ZŠ Bruntál,
Okružní 38.
4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, ale s trvalým pobytem
ve městě Bruntál. Dále děti s místem trvalého pobytu v obcích, kde není zřízena škola a odkud
děti tradičně docházejí do naší školy.
5. Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve městě Bruntál, ale v jejichž obci je možno plnit
povinnou školní docházku.
Pozn.:
a) Děti „po odkladu“: děti, které byly přijaty k plnění povinné školní docházky při
„zápisu“ v roce 2016 a kterým byl udělen odklad povinné školní docházky, nastoupí 1. září
2017 do 1. třídy. Nemusí to však být do naší školy. U zápisu 2017 doporučujeme jejich
účast, každopádně však očekáváme zprávu od zákonných zástupců (rodičů), zda jejich
zájem o docházku do ZŠ Bruntál, Okružní 38 trvá.
b) Pro přijetí dítěte jsou rozhodující výše uvedená kritéria, nikoliv čas nebo pořadí, ve kterém
se dostaví k zápisu

Základní škola Bruntál, Okružní 38,
příspěvková organizace
Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál
tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z
e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web: www.zsbrok.cz

c) Doporučujeme, aby k zápisu do 1. tříd přišli zákonní zástupci i s dětmi. Pro děti budou
připraveny drobné dárečky, zdarma se vyfotografují, seznámí se se školním prostředím.
d) Celý akt zápisu (formální část + rozhovory s dětmi a jejich aktivity) nebude trvat pro jedno
dítě více než 1 hod.
e) Více informací také ve sdělení MŠMT, ze kterého vybíráme:
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. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k
zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku. (Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 36 odst. 4 školského zákona
původní slova „15. ledna do 15. února“ nahrazují slovy „1. dubna do 30. dubna“.) 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. (Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 37 odst. 1 školského zákona zrušují slova „po
dovršení šestého roku věku“ a slova „do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku“ se nahrazují slovy „v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4“). Při zápisu do
prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti
předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního
vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 školského zákona.
Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním
vzdělávání).

f) Další informace i k zápisu upravuje i vyhláška MŠMT, ze které přetiskujeme § 3a:
VYHLÁŠKA MŠMT CR č. 48, ze dne 18. ledna 2005 , (ve znění ke dni 1.9.2016) o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 20 odst. 7, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 27 odst. 6, §
31 odst. 1, § 38 odst. 7 a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon): Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce § 3a
(1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i
zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem.
Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.
(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.
(3) Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na
motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.
(4) Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo
jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.
(5) Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech
vzdělávacích oblastech stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž volí
schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit.
(6) Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné
školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.
(7) Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu
zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formální a případných
dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.

V Bruntále dne 22.2.2017

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy, v.r.

