
1. Termín a místo zápisu  

 

 
 

ZÁPIS DĚTÍ 
 

DO 1. TŘÍDY ZŠ A MŠ T. G. MASARYKA BRODEK U KONICE 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

8. dubna 2022 (pátek) 13:30 – 16:00 hod 
budova 1. stupně ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Brodek u Konice. 

 
Zapisují se děti, které do 31. srpna 2022 dovrší 6 let, a děti, kterým byl v roce 
2021 povolen odklad školní docházky. 
 
K zápisu si prosím vezměte: 

 Okopírovaný rodný list dítěte (NEOVĚŘUJTE) 
 Občanský průkaz zákonného zástupce 
 Doklad o svěření dítěte do péče ( u pěstounů apod.) 
 Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělání 
 Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo v minulém 

roce vydáno) 
 Žádost o odklad povinné školní docházky – k této žádosti dodejte 

doporučení PPP, SPC, dětského lékaře 
 Zápisní list 

 
 

Vlastní zápis proběhne podle epidemiologické situace a pokynů MŠMT pravděpodobně: 

 formou individuálního rozhovoru pedagoga s dítětem a cílenými aktivitami + formální 
část zápisu. Rozhovor bude trvat nejvýše 20 minut a bude zaměřen na motivování 
dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. 



Při zápisu každé dítě dostane kód, informace o přijetí bude zveřejněna pomocí těchto kódů na 
webových stránkách školy a na budově školy. 
 
Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitelky školy na základě 
písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření příslušného školského poradenského 
zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, které podle § 37 školského zákona 561/2004 Sb. 
musí přinést zákonní zástupci k zápisu. 
 
Potřebné formuláře obdržíte na besedě pro rodiče budoucích prvňáčků (8. 3. 2022) nebo je 
lze vyzvednout v ZŠ. Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělání a žádost o odklad povinné 
školní docházky najdete na www.zsbrodekukonice.cz v sekci DOKUMENTY. 
 

Pro formální část zápisu je třeba přinést výše uvedené dokumenty (u rodného listu stačí kopie 
– nemusí být ověřená) 

 

V případě, že zvažujete podání žádosti o odklad povinné školní docházky, zajistěte si co 
nejdříve termín pro vyšetření ve školském poradenském zařízení a u odborného lékaře 
nebo klinického psychologa. 

Seznamy dětí přijatých k základnímu vzdělávání na naší škole budou zveřejněny pod 
registračními čísly dveřích budovy 1. stupně, hlavní budovy, na informační tabuli v přízemí 
hlavní budovy a na internetových stránkách školy. 

Začátek školní docházky lze odložit na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte 
podané nejpozději do 30. 4. 2022 vedení školy doložené doporučujícím posouzením 
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  

 

2. Právní rámec 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 


