
 

 

Aktuální informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 

 
 

 Vyhlášení zápisu 

Ředitel školy v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším 
vzdělávání, v platném znění (dále jen „Školský zákon) stanovuje termín a 
dobu zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 takto: 

 - úterý 24. dubna 2018, od 14:00 hod. do 18:00 hod. 

 - středa 25. dubna 2018, od 14:00 hod. do 17:00 hod. 

Místem konání v obou dnech je budova základní školy v Palachově ulici. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k povinné školní docházce dítě, 
které je narozené v období od 1. září 2011 do 31. srpna 2012. 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání může při splnění zákonem 
stanovených podmínek podat i zákonný zástupce dítěte, které je narozené 
v období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013.  

 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podává výlučně zákonný 

zástupce dítěte 

 Je nutné mít s sebou rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti 

 V případě, že jsou rodiče dítěte rozvedeni, je nutné ještě doložit 

rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče a zároveň souhlas 

druhého zákonného zástupce s nástupem dítěte do školy 

  

Informace k organizaci a průběhu zápisu 

Zápis je složen z formální části, kdy zákonný zástupce dítěte požádá 
o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a z motivační části, která 
proběhne formou hry (rozhovoru s dítětem). 

  

 



 

Podmínky přijetí 

Ve školním roce 2018/2019 může škola podle celkové kapacity přijmout 
maximálně 78 žáků. Plánujeme otevřít tři první třídy s počtem 26 žáků ve 
třídě.  

Ředitel školy stanovuje v souladu s § 36 Školského zákona 

kritéria pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 

do Základní školy a Mateřské školy  

Brandýs n. L.- St. Boleslav Palachova 337 

Počet žáků 

Celková kapacita školy 750 

Zaplněnost (k 10. 3. 2018) 744 

Počet vycházejících žáků 72 

Počet volných míst pro školní rok 
2018/2019 

78       (750 – 744 + 72 = 78) 

 

Kritéria pro přijímání 

Skupiny žadatelů 
seřazené podle priority přijímání 

Způsob přijetí 
v případě překročení 
počtu volných míst 

(78 míst) 

1 
Děti po odkladu povinné školní docházky, 
které byly naší školou přijaté při zápise pro 
školní rok 2017/2018 

18 dětí 
(již jsou přijaté) 

2 

Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu 
naší školy  
(Vyhláška č.6 /2015 Města Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav)  

losování 

3 
Děti s trvalým pobytem na území města 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (mimo 
obvod naší školy)  

losování 

4 
Děti s trvalým pobytem mimo město Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav 

losování 

 

 



 

Losování proběhne dne 2. 5. 2018 od 16 hodin v jídelně Základní školy a 

Mateřské školy Brandýs n. L.- St. Boleslav Palachova 337. Losování bude 

veřejné a bude z něj pořízen obrazový záznam. Do osudí budou vložena 

čísla všech dětí z inkriminované skupiny. Pak se postupně budou losovat 

přijaté děti až do naplnění celkové kapacity školy, tj. do počtu 78. Děti, 

jejichž čísla nebudou vylosována, nebudou přijaté. 

Odklad povinné školní docházky 

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně připravené pro výuku, lze 
využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o 
jeden rok (začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení 
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku). Vhodnost odložení 
školní docházky posuzuje na žádost rodičů příslušná pedagogicko- 
psychologická poradna (PPP Mochovská, Praha Hloubětín) a dětský, příp. 
odborný lékař. 

V případě odkladu vyplní zákonný zástupce při zápisu žádost o odklad 
povinné školní docházky. Ten doloží doporučením od příslušného 
školského poradenského zařízení (PPP) a od odborného, příp. dětského 
lékaře. Pokud tato doporučení v době zápisu ještě nebudete mít, doložíte 
je nejpozději do 24. 5. 2018. 

Ostatní informace 

Vyučovacím jazykem je jazyk český. 

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, budou oznámena 
zveřejněním přidělených registračních čísel na veřejně přístupném místě 
(ve vývěsce na budově školy) a dále způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (www.fzs-palachova.cz) ve čtvrtek 3. 5. 2018. Tímto zveřejněním 
se rozhodnutí považují za oznámená. 

Před tímto termínem mohou zákonní zástupci nahlédnout do spisů 
v pracovně č. 21 (u zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň). Termín je 
stanoven na pátek 27. 4. 2018 od 8 hodin do 10.00 hodin.  

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána zákonným zástupcům do datové 
schránky nebo doporučeně poštou. 

V Brandýse nad Labem, 15. března 2018      

 

http://www.zskodanska.cz/

