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Přijímání k základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Brandýsek, 
Slánská 36, Brandýsek,  se řídí §36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 
Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 zákona. 
Jiný způsob plnění povinné školní docházky se řídí § 40 zákona. 
Individuální vzdělávání se řídí § 41 zákona 561/2004 Sb ve znění pozdějších předpisů 
a novel. 
Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2014 až 31. 8. 2015. 
Týká se také dětí, které měly pro školní rok 2020/2021 povolen odklad školní docházky. 
 
Postup při přijímání dětí do 1. ročníku základní školy: 
 
1. Škola přijímá do 1. ročníku přednostně uchazeče s trvalým pobytem 

ve spádovém obvodu stanoveném zřizovatelem školy  
2. Škola v případě volné kapacity přijímá do 1. ročníku i uchazeče (dle výběru školy 

rodiči dětí) z jiných spádových obvodů. Do 31. 5. 2021 oznámí ředitel školy 
přijaté uchazeče z jiných spádových obvodů ředitelům spádových škol. 

3.    Kladné výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na stránkách školy 
www.skolabrandysek.cz a na hlavních dveřích školy (budova A) po dobu 15 dní 
(každé dítě pod určeným registračním číslem) 
Kritéria pro přijímání do 1. ročníku: 

Kritéria Bodové ohodnocení 

Trvalý pobyt ve spádové oblasti 10 

Dítě, které prokazatelně doloží, že bydlí v obci Brandýsek 4 

Školu navštěvuje sourozenec   3 

Absolvování mateřské školy při základní škole  2 

Ostatní děti s trvalým pobytem mimo spádovou oblast 0 

 
V případě shodnosti pořadí bude volba losováním. Provede ho ředitelka školy za přítomnosti zástupce 
Školské rady. Losována budou registrační čísla dětí, o losování bude proveden písemný záznam a 
výsledek bude zveřejněn vyvěšením na budově školy a webových stránkách školy  
 
Postup při přestupu žáků z jiných škol: 
1. Škola přijímá žáky během školního roku podle možností naplněnosti jednotlivých tříd 
v ročnících a nepřihlíží na spádovost obvodu ke škole. 
2. Škola přihlíží k důvodům přechodu žáka z jiné školy. 
  

Průběh zápisu: 

1. Zápis se uskuteční na dálku, tedy bez návštěvy dítěte a jeho zákonných zástupců ve škole. 
2. Pod odkazem níže naleznete elektronický formulář, po jehož vyplnění dostanou rodiče 

emailem „žádost o zápis do 1. třídy ZŠ“. 



3. Potřebné formuláře je možné si vytisknout na www.skolabrandysek.cz. 
4. Pro rodiče, kteří nemají přístup k počítači nebo možnost vytištění této žádosti budou 

potřebné formuláře připravené u vstupu do budovy A. 

Tuto vyplněnou žádost doručí žadatel základní škole pouze těmito způsoby: 

1. do datové schránky školy ID: 8rsg2py 
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na 

adresu: reditelna@skolabrandysek.cz 
3. poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Brandýsek, Slánská 36, 

Brandýsek, 273 41, Žádost zaslaná poštou musí být vlastnoručně podepsaná 
4. osobně v zalepené obálce podepsanou žádost vhodí do poštovní schránky školy, která je 

volně přístupná vpravo vedle hlavního vchodu do budovy A školy. Žádost musí být 
vlastnoručně podepsaná  


