
Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 

 

Ředitel školy Základní škola Bruntál, Cihelní 6, vyhlašuje termín 

zápisu do prvních tříd v termínu  

 

1.dubna 2020 až 30.dubna 2020  

 

Zápis se týká dětí, které dovrší do 31.8.2020 šestý rok věku včetně dětí, jímž byl 

odložen začátek školní docházky o rok. 

Pro školní rok 2020/2021 budou na škole otevřeny dvě první třídy s celkovou 

předpokládanou kapacitou 44 dětí. 

 

Zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti dítěte ve škole 

Postup zápisu: 

1. Zákonný zástupce: 

a) Vyplní 2 dokumenty -Žádost o přijetí dítěte do prvního ročníku a Zápisní list pro 

školní rok 2020/2021 – pokud žádá o přijetí dítěte k základnímu 

vzdělávání 

b) Vyplní 2 dokumenty - Zápisní list pro školní rok 2020/2021 a Žádost o odklad 

povinné školní docházky – pokud žádá o odklad povinné školní docházky 

(všechny potřebné formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy) 

c) Doloží kopii rodného listu dítěte 

d) Doloží doporučení PPP nebo SPC, pokud jej dítě má 

 

 

2. Uvedené dokumenty zašle na školu těmito možnými způsoby: 

a) Datovou schránkou       nebo 

b) E-mailem s uznaným elektronickým podpisem   nebo 

c) Poštou         nebo 

d) E-mailem bez elektronického podpisu    nebo 

e) Osobně – po dohodě na tel.č. 554773061 



3. Zákonný zástupce následně obdrží oznámení o založení spisu ve smyslu správního 

řízení a v souladu se Správním řádem. Součástí bude přidělení registračního čísla, 

pod kterým bude spis veden. Na naší škole také zasíláme rodičům scan rozhodnutí 

v případě, že rodič uvede do vyplněných dokumentů e-mail. 

4. Po ukončení zápisového období (po 30.dubnu) bude zveřejněn seznam přijatých dětí 

pod registračními čísly.  

5. V případě nejasností, dotazů nebo potřeby konzultace je možno kontaktovat ředitele 

školy v pracovních dnech v době od 8.00 do 12.00 na čísle 554773061 

6. Pro zasílání dokumentů použijte mail zsbrcihe@zscihelni.cz 

 

 

Další informace k zápisu: 

Na žádost rodičů je možno zapsat též dítě, které dovrší šestý rok od 1. září 2020 do 

30.června 2021, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte 

narozeného od září do konce prosince 2020 je doporučující vyjádření pedagogicko-

psychologické poradny, podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šestý rok věku v době od ledna 

do června 2021, jsou doplňující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a také 

odborného lékaře, která k žádosti přiloží rodič. 

Přijímání dětí k základnímu vzdělání se řídí tzv. správním řádem, což znamená, že o 

přijetí dítěte bude rozhodnuto na základě písemné žádosti rodiče. Formulář  - žádost o přijetí 

dítěte k základnímu vzdělání - obdrží rodič v průběhu zápisu. Po vyplnění odevzdá tento 

formulář učitelce, která mu přidělí evidenční číslo, pod nímž bude žádost projednávána. 

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí obdrží rodiče písemně nebo elektronicky. Seznam 

žáků bude také vyvěšen na budově a v elektronické podobě na webových stránkách školy jako 

seznam přidělených evidenčních čísel. 

 

Kritéria pro přijetí žáka k povinné školní docházce: 

1. Děti ze spádového obvodu Základní školy Bruntál, Cihelní 6 

2. Děti mimo spádový obvod, které mají na škole sourozence nebo navštěvují MŠ U 

Rybníka, odloučené pracoviště Cihelní 6 

3. Ostatní děti mimo spádový obvod  

 

Odklad povinné školní docházky: 

Mají-li rodiče zájem o odklad povinné školní docházky pro své dítě, vyplní kromě 

žádosti o přijetí také žádost o odklad povinné školní docházky. Rozhodnutí o odkladu povinné 
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školní docházky je nutno doložit kladným vyjádřením poradenského zařízení a odborného 

lékaře, kterým zpravidla bývá pediatr. Ze zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), má rodič na 

předložení obou dokumentů 30 dní ode dne podání žádosti o odklad. 

Pokud rodiče podají žádost o odklad povinné školní docházky, ale potřebné dokumenty 

nedodají v uvedeném termínu, bude správní řízení pozastaveno na nezbytně nutnou dobu. 

Pokud rodiče nedodají oba uvedené dokumenty ani ve stanovené nezbytně nutné 

době, bude řízení o přijetí k základnímu vzdělávání obnoveno. 

Pokud má dítě odklad povinné školní docházky z předchozího roku, je zákonný 

zástupce povinen dostavit se k zápisu. Doporučujeme, aby se zápisu zúčastnilo i dítě .  

 

      Bc. Mgr. Jiří Pozdíšek, ředitel školy 


