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Pokyny pro rodiče budoucích prvňáčků 
(zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024) 

 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

• Zápis dětí do 1. ročníku proběhne v úterý 11. 4. 2023 od 13:00 do 17:00 (předem je třeba si 

zarezervovat konkrétní čas – viz níže). 

• Zápis je povinný pro děti, které k 1. 9. 2023 dosáhnou věku šesti let, a pro děti s odkladem školní 

docházky z předchozího roku. 

• Případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese zapis@skolabrezany.cz (předmět e-mailu 

Zápis_dotaz) nebo na tel. čísle 731 612 820 (paní E. Gačová). 

 

PRŮBĚH ZÁPISU  
 

• Zákonní zástupci nejprve zaregistrují své dítě elektronicky v aplikaci Zápisy Online, kde si zároveň 

zarezervují konkrétní čas, kdy v úterý 11. 4. 2023 přivedou své dítě k zápisu. Do aplikace vstoupí 

přes odkaz na našich webových stránkách (www.skolabrezany.cz). Systém bude otevřen od 

pondělí 3. 4. 2023 (od 8:00) do pondělí 10. 4. 2023 (do 20:00). 

• Na e-mailovou adresu, kterou při elektronické registraci zákonný zástupce uvede, obdrží e-mail, 

v němž nalezne: 

− registrační číslo, které bude automaticky přiděleno každému zaregistrovanému dítěti a pod 

kterým budou následně uveřejněny výsledky zápisu  

− automaticky vygenerovanou Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy pro školní rok 

2023/2024, popř. i automaticky vygenerovanou Žádost o odklad povinné školní docházky 

v případě, že žádá o odklad 

− informaci o tom, které další dokumenty jsou k dokončení zápisu potřeba; konkrétně se 

jedná o: 

− Souhlas s poskytnutím a ověřením osobních údajů 

− Informaci/souhlas v souvislosti s fotografiemi a videi 

případně i: 

− Přihlášku k ověření nadání a předpokladů pro matematické a přírodovědné předměty 

(odevzdají pouze zákonní zástupci, kteří mají zájem o zařazení svého dítěte do třídy 

s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů) 

− Rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud bylo v loňském roce vydáno jinou ZŠ) 

První tři výše uvedené formuláře najdete na našich webových stránkách, konkrétně na 

https://skolabrezany.cz/zakladni-informace/pro-budouci-zaky. Tento odkaz bude v informačním 

e-mailu rovněž uveden. 
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• Všechny tiskopisy zákonný zástupce vyplní, resp. v případě Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku 

základní školy pro školní rok 2023/2024 dovyplní (lze přímo v počítači – jedná se o údaje, které 

nemůžeme shromažďovat elektronicky) a podepíše. 

• Posledním krokem je osobní doručení všech dokumentů škole v den zápisu. Teprve doručením všech 

výše požadovaných dokumentů škole je zápis dokončen! Přímo na místě předloží zákonný 

zástupce svůj občanský průkazu/ občanský průkaz dítěte. 

• Pokud z vážných osobních nebo technických důvodů nemůže zákonný zástupce postupovat dle 

výše uvedených instrukcí, kontaktuje v týdnu od 3. 4. 2023 telefonicky paní Evu Gačovou 

(tel. 220 990 887 nebo 731 612 820), která pomůže zarezervovat termín zápisu. Veškeré dokumenty 

pak vyplní a podepíše přímo ve škole 11. 4. 2023.  

 

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH 
PŘEDMĚTŮ (zřízená podle § 17 školského zákona) 

• Základní informace o této třídě jsou uveřejněny na našem webu, konkrétně na tomto odkazu: 

https://skolabrezany.cz/o-nas/vzdelavaci-program/tridy-s-rozsirenou-vyukou. V úterý 14. 3. 2023 

proběhne od 17:00 v sále v přízemí nového školního pavilonu informační schůzka pro zájemce 

o tento program. 

• Zákonní zástupci, kteří mají zájem o zařazení svého dítěte do třídy s rozšířenou výukou matematiky 

a přírodovědných předmětů: 

− vyplní při elektronické registraci v položce Zaměření variantu třída s rozšířenou výukou. Náhradní 

zaměření volte v tomto případě buď běžná třída, nebo – pokud pro vás naše běžná třída nepřichází 

v úvahu – budu se hlásit na jinou ZŠ (tj. u nás máte zájem výhradně o třídu s rozšířenou výukou). 

− k dokumentům, které odevzdávají škole, přidají též Žádost o ověření nadání a předpokladů pro 

matematické a přírodovědné předměty (ke stažení na https://skolabrezany.cz/zakladni-

informace/pro-budouci-zaky) 

• Do třídy s rozšířenou výukou bude zařazeno 18 žáků, kteří nejlépe uspějí při ověřování nadání 

a předpokladů, které bude následovat po zápisu. Toto ověřování má formu cca půlhodinového 

řízeného (a pro dítě příjemného) rozhovoru dítěte se speciálním pedagogem naší školy, které dítě 

absolvuje bez přítomnosti rodičů. Ti dítě k ověřování pouze doprovodí a budou na ně moci počkat 

přímo ve škole. 

• Ověřování bude probíhat od středy 12. 4. 2023 a je třeba si rovněž zarezervovat konkrétní termín. 

Termín si můžete rezervovat od 3. 4. 2023 od 8:00 na tomto odkazu: https://zsdb.reenio.cz/cs/#/terms. 

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

• Chce-li zákonný zástupce pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky (možno výhradně 

z důvodu nezralosti, případně zdravotních problémů dítěte), přinese v den zápisu do školy kromě výše 

uvedených formulářů také Žádost o odklad školní docházky (bude automaticky vygenerována aplikací 

Zápisy Online, odkaz pro její stažení najdete v e-mailu, který obdržíte po odeslání registrace). 

• Žádost o odklad školní docházky musí být podložena dvěma doporučujícími stanovisky, a to: 

− školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna Praha – východ) 

− odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro potřeby školní nezralosti může být 

odborným lékařem praktický lékař pro děti a dorost)  

• Pokud ještě nebudou v době zápisu k dispozici obě odborná stanoviska, je třeba je doručit škole co 

nejdříve to bude možné. 

• V případě, že zákonný zástupce má v den zápisu k dispozici již obě odborná stanoviska, stačí, když se 

do školy v den zápisu dostaví sám (bez dítěte). 
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CIZINCI A POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA 

Zákonný zástupce dítěte doručí navíc kopii dokladu o trvalém nebo přechodném pobytu, kopii 

dlouhodobého víza, kopii dokladu o udělení azylu nebo kopii dokladu o tom, že řízení o udělení azylu 

právě probíhá. Jestliže nemluví zákonný zástupce česky, musí mít u osobního podání dokumentů 

tlumočníka.  

 

VÝSLEDKY ZÁPISU 

• Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat tři první třídy: dvě běžné a jednu s rozšířenou výukou 

matematiky a přírodovědných předmětů. Kapacitu prvních tříd stanovila ředitelka školy na 

66 žáků.  

• Žádosti o přijetí budou posuzovány dle Kritérií pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 

2023/2024 ze dne 28. 2. 2023 č. j.: 288/2023 

(https://skolabrezany.cz/files/posts/1490/files/kriteria_2023_2024.pdf) 

• Ředitelka školy rozhodne o přijetí /nepřijetí dítěte nejpozději do 30 dnů od ukončení zápisu 

a výsledky budou zveřejněny pod registračním číslem dítěte na webových stránkách školy a na 

obvyklých místech ve škole (vchody – hlavní a u sportovní haly).  

• O způsobu převzetí Rozhodnutí o přijetí rozhodne ředitelka školy spolu s vyhlášením výsledků zápisu.  

• Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům zasláno poštou.  

• Povolení či zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky bude vyřizováno po doručení všech 

potřebných podkladů. 

 

Bude-li Vaše dítě do naší školy přijato, ale Vy se přesto rozhodnete pro jinou školu, neprodleně nám prosím 

tuto skutečnost oznamte (osobně, písemně nebo e-mailem na adresu zapis@skolabrezany.cz). Umožníte 

tím přijetí jiného dítěte. 

 

Těšíme se na nové prvňáčky.  

 

 

Ing. Iva Fischerová, ředitelka školy 

 

Dolní Břežany, 10. 3. 2023 
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