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Zápis do 1. ročníku na školní rok 2021/2022 

do Základní školy a Mateřské školy Bratronice, okres Kladno 

     Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od 

některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy od 1.- 30. dubna 

2021. Dobu zápisu stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to 

způsobem v místě obvyklým. 

     K zápisu se dostaví zákonný zástupce dětí narozených v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a 

dětí, které mají z loňského školního roku odklad povinné školní docházky. Dostaví se i zákonný 

zástupce dětí, který bude o odklad teprve žádat. Děti narozené dříve budou přijati pouze na výslovnou 

žádost zákonných zástupců a na základě zprávy z pedagogicko-psychologické poradny. 

     Vzhledem mimořádným opatřením a epidemiologické situaci v ČR proběhne zápis žáků do 1. 

ročníku v Základní škole a Mateřské škole Bratronice, okres Kladno následovně: 

1. Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku proběhne bez přítomnosti dětí ve škole. 

2. Podání přihlášky a potřebných dokumentů zákonnými zástupci je možné následujícími způsoby: 

- Datovou schránkou 

- E-mail s uznaným elektronickým podpisem (běžný e-mail není možný) 

- Poštou 

- Osobně (pouze pokud není možné výše uvedenými způsoby a po předchozí domluvě) 

3. Přihlášky je možné škole doručit v období od 6. dubna 2021 do 26. dubna 2021 výše uvedenými 

způsoby.  

4. Potřebné formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy  

https://zsamsbratronice.edupage.org/, nebo si je můžete vyzvednout po domluvě s ředitelkou 

v kanceláři školy. (tel. 774 462 120) 

5. V případě, že preferujete osobní setkání, telefonicky si domluvte osobní schůzku ve škole. Oficiální 

zápis proběhne dne 27. dubna 2021 od 15.00 do 16.30 hodin v budově školy. V tomto termínu 

můžete, po předchozí domluvě, osobně doručit potřebné dokumenty. Zápisu se může zúčastnit 

pouze zákonný zástupce dítěte (nikoliv dítě).  

https://zsamsbratronice.edupage.org/
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6. V případě, že by se situace v ČR vyvíjela pozitivně, plánujeme v měsíci srpnu, zorganizovat také 

motivační setkání se zapsanými dětmi. 

K zápisu zákonní zástupci doloží: 

- Občanský průkaz (kopie OP v případě předání potřebných dokumentů poštou/elektronicky, při 

osobním setkání pouze předložíte ke kontrole) 

- Kopie rodného listu dítěte 

- Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  

- V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky- Žádost o odklad povinné školní 

docházky. K žádosti je potřeba doložit vyjádření PPP nebo klinického psychologa, případně 

jiného odborníka.  

 

Škola potvrdí zákonným zástupcům převzetí potřebných dokumentů na uvedené kontakty v Žádosti                  

o přijetí k PŠD (e-mail, tel.). Neprodleně po skončení oficiálního zápisu rozhodne ředitelka školy                     

o přijetí/nepřijetí dítěte a odešle toto rozhodnutí na doručovací adresu zákonného zástupce, kterou v Žádosti 

uvede. 

 

 

V Bratronicích, dne 16. března 2021 

Bc Vendula Holmanová 

ředitelka ZŠ a MŠ Bratronice 
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Návštěva školy 
 

Milí zákonní zástupci a naši budoucí prvňáčci, 
 
nabízíme možnost prohlédnout si naši školu a seznámit se 
s novým prostředím. Víme, že předškoláci, kteří chodí do MŠ 
v Bratronicích naši budovu dobře znají, proto nabízíme tuto 
možnost především dětem a zákonným zástupcům, kteří 
prostředí naší školy neznají. Ve dnech 26. a 27. dubna 2021 
budeme pro vás ve škole k dispozici v době od 14:00 – 16:00. 
Domluvte si, prosím, schůzku na konkrétní čas.  
 
Kontakt:  
Mgr. Lada Machová 
725 551 375, 
ladkalm@seznam.cz 

 
Těšíme se na vaši 

návštěvu!! 
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