
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRODEK U PŘEROVA, OKRES PŘEROV 
Majetínská 275, 751 03 Brodek u Přerova 

 

ZÁPIS 
žáků do I. třídy 

 

 
 
 

se bude konat dálkově od 1. do 30.dubna 2021.  
 

         Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční. Všechny potřebné informace a 
kontaktní formulář naleznete na našich webových stránkách: www.zsbrodek.cz 
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:  
 
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku – naše adresa je axej6v6),  

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),  

3. poštou,  

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat 
příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Přihlášku lze vložit 
do schránky školy.  
 
     Na našich webových stránkách budou uvedeny pokyny, jak vyplnit údaje do rezervačního systému 
školy, pro zápis do 1. ročníku. Poté, co se přihlásíte, budou Vám odeslány dokumenty a přihláška dítěte 
do I. třídy zvoleným způsobem (poštou, datovou schránkou atd.). Dokumentaci vyplníte a opět Vámi 
zvoleným způsobem předáte škole, následně obdržíte rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte, případně 
rozhodnutí o odkladu školní docházky.  
      



 

 
Motivační část zápisu, pokud to epidemiologická situace dovolí, se uskuteční v červnu 2021, kdy se přijatí 
žáci seznámí se školou a třídní učitelkou.  
 
 
Příslušné formuláře obdržíte od školy od 1. dubna 2021. 
    
     Děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky, se musí přihlásit k zápisu znovu! 
Pokud máte dotazy, kontaktujte nás na tel. čísle 581 741 140 nebo mobilu 728 121 399                                   
či e-mailu: zs.brodek@volny.cz.  
 
     V případě, že uvažujete u svého dítěte o odkladu školní docházky, je potřeba při zápisu nebo po zápisu 
doložit k žádosti o odklad doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení  
a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.  

 

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje  

Jednotlivá pracoviště 

OLOMOUC 

PPP OK, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc  

Telefon: 585 221 045, 585 224 573  

E-mail: ppp@ppp-olomouc.cz 

www.ppp-olomouc.cz 

 
 

PŘEROV 

PPP OK, pracoviště Přerov, Kouřílkova 8, 750 00 Přerov  

Telefon: 581 217 760, 581 208 014  

Fax:581 210 066  

E-mail: ppp@ppp-prerov.cz 

www.ppp-olomouc.cz/prerov 
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