Základní škola Bruntál, Okružní 38,
příspěvková organizace
Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál
tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z
e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web: www.zsbrok.cz

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022
Ředitel ZŠ Bruntál, Okružní, vyhlašuje termín zápisu do prvních tříd
a to ve dnech 6. až 30. dubna 2021.

Zápis se týká dětí, které dovrší do 31.8.2021 šestý rok věku, včetně dětí,
kterým byl odložen začátek školní docházky o rok.
Zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti dítěte ve škole,
elektronicky přes www.zsbrok.cz , v případě potřeby po dohodě osobně.
Zákonný zástupce, rodič, vyplní na školním webu www.zsbrok.cz
1) Elektronickou přihlášku
následně (po zaevidování, přidělení čísla)
2) Přihlášku k zápisu
A je hotovo. Téměř. Vyplněnou přihlášku je pak nutno podepsanou doručit do školy.
Můžete využít jednu z těchto možností:
- do datové schránky školy
- e-mailem s elektr. podpisem
- e-mailem bez elektr. podpisu (podepíšete následně)
- poštou na adresu školy
- osobně (do dopisní schránky u hlavního vchodu do školy, po domluvě možno i v
kanceláři školy)
Uvítáme také prostou kopii/scan rodného listu dítěte (možno dodat následně).
Po ukončení zápisového období (po 30. dubnu) bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod
registračními kódy. Viz níže.
V případě nejasností, dotazů nebo potřeby konzultace je možno kontaktovat ředitele školy na
čísle 732 235 888. Pro komunikaci mailem a zasílání dokumentů: reditel@zsbrok.cz .
Chcete-li zapsat dítě mladší, které dovrší šestý rok od 1. září 2021 do 30. června 2022,
zkontaktujte se pro podrobnosti s ředitelem školy.
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí obdrží rodiče elektronicky na zadaný mail. Seznam
přijatých žáků bude také vyvěšen u vchodu do budovy školy a v elektronické podobě na
webových stránkách školy - pouze pod evidenčními kódy.
Kritéria pro přijetí žáka k povinné školní docházce:
1. Děti ze spádového obvodu Základní školy Bruntál, Okružní (na základě Obecně
závazné vyhlášky Rady města Bruntál)
2. Děti mimo spádový obvod ZŠ Okružní, které mají ve škole sourozence
3. Ostatní děti mimo spádový obvod. Očekáváme, že přijmeme všechny zájemce.
Otevíráme 2 třídy po 22 dětech, které povedou Mgr. Naděžda Bočková a Mgr. Ivana Jurková.
Odklad povinné školní docházky – viz informace o odkladu na www.zsbrok.cz
Žádost o odklad: viz formulář na www.zsbrok.cz
Setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů se uskuteční 10. června 2021 v 16:00.
Upřesníme. Další informace pro rodiče na www.zsbrok.cz
Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy v.r.
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