
Zápis do 1. ročníku ZŠ 

Kritéria pro přijetí, práva a povinnosti zákonných zástupců, věk dítěte, elektronický přihlašovací formulář  

Kritérium pro přijímání žáků k povinné školní docházce na Základní škole Brodek u Přerova, okres Přerov, 
dle § 3a odst. 7 vyhlášky o základním vzdělávání (Vyhláška 48/2005):  

Žáci budou do 1. ročníku přijímáni dle spádovosti a do naplnění kapacity školy. 

Kapacita školy je 450 žáků, ZŠ Brodek u Přerova v současné době navštěvuje 182 žáků, lze přijmout 268 žáků. 
 

PRÁVA  A POVINNOSTI  RODIČŮ  

• Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 

do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 

• Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.  

• Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě   po 

dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost se podává písemně 

v době zápisu a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského 

zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). 

VĚK DÍTĚTE 

• K zápisu se dostaví i děti, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. 

• Dítě mladší, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného 

školního roku, může být přijato k plnění školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně 

i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

• Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní 

docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. 

• Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.  

ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PŘI ON-LINE ZÁPISU 

Způsob 

doručení: 

                                                                                               

 

Poštou(do schránky), nemusím dokumentaci tisknout, jen vyplnit
 

Jméno* 
 

Přijmení * 
 

Email(při volbě emailem)* 
 

Adresa(při volbě poštou) 
 

Telefon* 
 

Datová schránka 
 

* povinná pole  

Submit
 

 



 


