
 

  

Základní škola Palachova Brandýs n. L.  

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022    

 

Mgr. Michaela Pavelková 
 

přijetí do 1. ročníku, OŠD, zápis pětiletých 

Telefon 
 

733 524 485  

m.pavelkova@fzs-palachova.cz  

Mgr. Vít Mareš 
 
přijetí do přípravných tříd 

Telefon 
 

731 159 449 

v.mares@fzs-palachova.cz 

 

Termín zápisu:  

středa 7. 4. 2021 a čtvrtek 8. 4. 2021 

od 14 hodin do 17 hodin 

Kritéria pro přijetí  

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy podle následujících kritérií:  

1. Věk dítěte   

- děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku a děti 

narozené v období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015.   

Děti mladší budou přijímány až v případě volné kapacity školy po přijetí dětí 

narozených v období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a to i na základě dodání nutných 

dokumentů ohledně jejich zralosti:  

a) Dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021 – DOPORUČENÍ PPP nebo SPC  

b) Dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022 – DOPORUČENÍ PPP + odborného 

lékaře (dětského lékaře)  

  

2. Bydliště dítěte   

• děti s trvalým místem pobytu ve školském obvodu spádové školy, jejíž 

činnost poskytuje Základní škola Palachova Brandýs n. L. 

mailto:m.pavelkova@fzs-palachova.cz
mailto:v.mares@fzs-palachova.cz


  

Školský obvod stanovený obecně závaznou vyhláškou Města Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav č. 6/2015 o školských obvodech. 

Seznam spádových ulic: http://www.brandysko.cz/informace-pro-verejnost/d-26364 

 

V případě, že počet dětí splňující dané kritérium – Dítě s trvalým pobytem v příslušném 

školském obvodu – přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem dne 29. 

4. 2021 v 15:00 hodin v prostorách školní jídelny základní školy, jejíž činnost poskytuje 

Základní škola Palachova Brandýs n. L. 

  

Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Transparentní losování z 

registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu, provede ředitel školy za přítomnosti 

člena školské rady, jednoho člena vedení školy, jednoho zástupce vedení města a za účasti 

zákonných zástupců dětí. Zveřejnění registračních čísel přijatých dětí proběhne nejpozději dne 

4. 5. 2021 na webových stránkách školy a na informační tabuli u hlavního vchodu do školy. O 

průběhu losování bude pořízen protokol.  

Losovat se bude takový počet registračních čísel, kolik bude přijato dětí: 

• děti s trvalým pobytem na území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. V případě 

volných míst z hlediska celkové kapacity školy lze přijmout i děti z jiných školských 

obvodů města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Bude-li počet uchazečů podle 

tohoto kritéria vyšší, než je celková kapacita školy, rozhodne o přijetí či nepřijetí los. 

A to dne 29. 4. 2021 ve školní jídelně školy v 15:00 hodin. O průběhu losování bude 

pořízen protokol. Losovat se bude takový počet registračních čísel, kolik bude přijato 

dětí.  

 

• děti s trvalým pobytem v obcích, s nimiž má město Brandýs nad Labem–Stará 

Boleslav uzavřenou smlouvu. Bude-li počet uchazečů podle tohoto kritéria vyšší, než 

je celková kapacita školy, rozhodne o přijetí či nepřijetí los. A to dne 29. 4. 2021 ve 

školní jídelně školy v 15:00 hodin. O průběhu losování bude pořízen protokol. Losovat 

se bude takový počet registračních čísel, kolik bude přijato dětí. 

  

• ostatní děti s trvalým bydlištěm, které nevyhovuje výše uvedeným kritériím. Bude-li 

počet uchazečů podle tohoto kritéria vyšší, než je celková kapacita školy, rozhodne o 

přijetí či nepřijetí los. A to dne 29. 4. 2021 ve školní jídelně školy v 15:00 hodin. O 

průběhu losování bude pořízen protokol. Losovat se bude takový počet registračních 

čísel, kolik bude přijato dětí. 

 

S ohledem na kapacitu školy, která činí 780 žáků a nesmí být překročena, bude přijato pouze 

tolik dětí, kolik uvedená kapacita umožnuje. Proto se počítá s otevřením maximálně čtyř 

prvních tříd s celkovým množstvím přijatých dětí 92 (v závislosti na přesných počtech dětí ve 

škole v době rozhodování o přijetí/nepřijetí). 

http://www.brandysko.cz/informace-pro-verejnost/d-26364


 

Kritéria pro přijetí 
 

Pořadí 

kritéria  

 

Skupiny žadatelů seřazené podle pořadí přijímání  

Způsob přijetí 

v případě  

překročení počtu 

volných míst   

1.  Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu 

základní školy, jejíž činnost poskytuje   

Základní škola Palachova Brandýs n. L.  

(Vyhláška č.6/105 Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)  

Losování  

2.  Děti s trvalým pobytem na území 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

mimo obvod základní školy, jejíž činnost poskytuje 

Základní škola Palachova Brandýs n. L. 

Losování  

3. Děti s trvalým pobytem mimo město 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

s trvalým pobytem v obcích, s nimiž má město  

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav uzavřenou smlouvu  

Losování 

4.  Všechny ostatní děti s trvalým bydlištěm nevyhovujícím výše 

uvedeným kritériím 

Losování  

  

Jak bude zápis probíhat?  

Zápis bude probíhat jinak, než bylo v minulých letech zvykem, formou tzv. 

„elektronického předzápisu“. Prostřednictvím tohoto modulu zákonný zástupce vyplní 

potřebné údaje do interaktivního formuláře na www.fzs-palachova.cz a následně si 

vygeneruje samotnou žádost. 

Elektronickou žádost vyplní rovněž zákonní zástupci dětí, kterým byl v loňském roce 

udělen odklad školní docházky. 

Elektronickou žádost mohou zákonní zástupci vyplňovat v termínu od 1.4. do 7. 4. 2021. 

Následně si žádost vytisknou a vyplní další požadované údaje. 

Ve dnech 7.4. nebo 8.4. 2021 se dostaví ve stanoveném čase do školy k ověření správnosti 

zadaných údajů. 

V případě, že by nebyla možnost (z epidemického důvodu vyhlášeného vládou) přinést 

žádost do školy osobně, doručí zákonný zástupce žádost jedním z následujících způsobů: 

➢ do datové schránky školy s8zv9yj do 8.4.2021 (ne z firemní datové schránky)  
 

➢ e-mailem na info@fzs-palachova.cz s elektronickým podpisem zákonného 

zástupce do 8.4.2021 

➢ poštou na adresu Základní škola Palachova 337 Brandýs nad Labem, (rozhodující 

je datum podání na poštu, do 8.4.2021) 

http://www.fzs-palachova.cz/


 

K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě 

(sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie bude součástí spisu. 

Důležité upozornění v případě osobního podání žádosti: 

➢ do školy se dostavte s vytištěnou přihláškou, kterou jste vyplnili na našich webových 

stránkách  

➢ pro ověření správnosti údajů nezapomeňte přinést rodný list dítěte, občanský průkaz 

zákonného zástupce a kartičku pojištěnce dítěte 

➢ v případě změn ohledně styku zákonného zástupce s dítětem stanovených soudem, je 

třeba dodat kopii soudního rozhodnutí  

➢ ze zákona jste povinni vyplnit zákonné zástupce dle rodného listu dítěte, pokud 

soudem není stanoveno jinak 

➢ na přihlášku vyplňte počet příloh, jejichž originály přinesete s sebou k zápisu (např. 

zprávy z PPP/SPU/SPC (případně dodáte později) a lékařské doporučení pro odklad 

školní docházky, pro přípravnou třídu, pro zajištění asistenta pedagoga aj. 

➢ jestliže k žádosti o přijetí nedoložíte doporučení ŠPZ o odkladu povinné školní 

docházky, učiňte tak co nejdříve, jakmile to bude možné, nejpozději do 30. 4. 2021 

➢ vzhledem k epidemiologické situaci, bude probíhat zápis bez přítomnosti dětí, pokud 

by došlo ke změně, budeme vás informovat na našich webových stránkách 

Cizí státní příslušníci dodají navíc:  

➢ doklad o trvalém / přechodném pobytu dítěte 

➢ kopii pasu / občanského průkazu 

➢ doklad o českém rodném čísle / kartičku pojištěnce 

  

Výsledky zápisu  

 O přijetí žáků k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 rozhoduje ředitel školy na základě 

stanovených kritérií a volných míst do plné kapacity školy. Maximální možný počet přijatých 

dětí je 92.  

V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude 

pořadí stanoveno losem. Losování proběhne mezi všemi děti, které dané kritérium splňují. 

Provede ho veřejně ředitel školy z registračních čísel, která byla přidělena dětem při zápisu. 

Losování proběhne 29. 4. 2021 v 15:00 ve školní jídelně Základní školy Palachova Brandýs n. 

L.  

Seznam přijatých žáků pod přidělenými registračními čísly bude zveřejněn nejpozději dne 4. 5. 

2021 na webových stránkách školy a na informační tabuli vedle hlavního vchodu do budovy 

Základní školy Palachova Brandýs n. L.  

Na den 28. 4. 2021 je vyhlášena možnost k tomu, aby se před vydáním rozhodnutí o přijetí či 

nepřijetí k základnímu vzdělávání mohl zákonný zástupce vyjádřit k podkladům v ředitelně 

školy, a to v čase od 8:00 do 10:00 hodin.  

  



Informace k odkladům povinné školní docházky  

Rodiče mají možnost požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky. K tomu, aby byl 

odklad povolen, je třeba dodat do 30. 4. 2021 doporučení školského poradenského zařízení 

(ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními 

přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky 

žádosti o odklad povinné školní docházky. Ideální řešení je takové, aby rodiče oba důležité 

dokumenty (z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře) doručili společně s ostatními 

podklady k zápisu. V tom případě jim bude Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 

vydáno obratem. Pokud rodiče o odklad povinné školní docházky požádají, ale oba zmíněné 

dokumenty do 30. 4. 2021 nedoloží, ředitel školy žádosti nevyhoví.  

O odklad povinné školní docházky tedy žádají rodiče (zákonní zástupci) v případě, že jejich 

dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Začátek povinné školní docházky lze odložit 

nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.   

 

Různé  

Zastupování dítěte, žáka ve věcech týkajících se vzdělávání 

1. Rodiče 

2. Zastupování na základě plné moci 

3. Osvojitel  

4. Opatrovník 

5. Poručník 

6. Pěstoun 

Více informací na webových stránkách ČŠI (aktualizace 2019) 

https://www.csicr.cz/getattachment/003e85da-434e-40b6-b124-bd984f2fe99e 

 

Desatero pro rodiče  

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-

veku?highlightWords=desatero+pro+rodi%C4%8De 

 

Žádosti o přípravnou třídu budeme přijímat ve středu 5. 5. 2021.  

Bližší informace naleznete na našich webových stránkách. 

 

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, 15. 3. 2021 

 Mgr. Josef Jarý 

                             ředitel školy 
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