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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 2021
Zápis do 1. tříd ZŠ se koná od úterý 6. dubna 2021 (dle rozhodnutí zřizovatele, tedy Města Bruntál)
a to pouze elektronicky prostřednictví školního webu www.zsbrok.cz , kde rodič vyplní
přihlášku a dle instrukcí ji doručí do školy: elektronicky (datová schránka, e-mail + následný
podpis), poštou, osobně (vyplněná přihláška s podpisem vhozená do poštovní schránky nebo
předaná v recepci školy).
,

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 2021-2022 budeme otevírat 2 první třídy, které při
„Zápisu“ budeme naplňovat do počtu (kapacity) optimálně 26 dětí na třídu (max. 31 dětí).
Očekáváme (dle loňského roku), že nebudeme muset žádné dítě odmítnout.
Pro přijímání dětí do1. ročníku v roce 2021 budou děti (po splnění zákonných podmínek) 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 2021-2022 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 2021-2022 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 2020 a kterým byl udělen odklad povinné školní docházky, nastoupí 1. září
2021 do 1. třídy. Nemusí to však být do naší školy. U zápisu 2021 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
c) Zápis probíhá pouze elektronicky, bez účasti dětí či zákonných zástupců ve škole.
d) Pokud potřebuje zákonný zástupce (rodič) se školou cokoliv, projednat, upřesnit, domluví si
telefonicky či mailem návštěvu školy.
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e) O přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do naší školy budou rodiče vyrozuměni na
školním webu a také na dveřích školy (vždy pouze přidělený kód dítěte, nikoliv jméno) a to
nejpozději po skončení období zápisu, tedy po 30.4.2021.
f) Více informací také ve sdělení MŠMT, ze kterého vybírám:
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. 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. 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).

V Bruntále dne 24.2.2021

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy v.r.

