Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
Kostelecká 1750, okres Praha-východ

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK
2020-2021 - informace
Termín zápisu

 úterý 14. 4. až pátek 24. 4. 2020
termín změněn dne 23. 3. 2020 na základě Opatření MŠMT k zápisům do ZŠ pro školní rok 202020201

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale
s upuštěním od některých tradičních postupů.
Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje:
1. organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Proto bude zápis
probíhat s co nejmenším kontaktem osob pomocí následujících cest
(podrobnosti budou popsány dále).
a) datová schránka
b) email s elektronickým podpisem
c) poštovní doručení
d) osobní zanesení dokumentace do školy zákonným zástupcem
2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně
dlouhé období (proto zápis neproběhne v obvyklém rozpětí dvou dnů), ale bude
pro přijetí žádostí stanoveno delší rozpětí od 14. do 24. 4. 2020.
K zápisu je třeba dodat následující dokumenty (všechny jsou ke stažení na webu školy
www.zsnavysluni.cz v sekci Zápis)






Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisní lístek
Pokud rodiče žádají o odklad, vyplní při zápisu ještě Žádost o odklad povinné školní docházky
Pokud rodiče žádají o zařazení do přípravné třídy, tak ještě Žádost o přijetí do přípravní třídy
Pokaždé potom: Rodný list dítěte – stačí dodat prostou kopii dálkovým způsobem nebo jako
přílohu poštovní zásilky či dokumentace při osobním předání.

Kritéria pro přijetí
O přijetí k Základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy podle následujících kritérií:
1. Věk dítěte - děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku a děti
narozené v období 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014. Děti mladší budou přijímány až v případě volné
kapacity školy po přijetí dětí narozených v období 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a to i na základě
dodání nutných dokumentů ohledně jejich zralosti:
a) Dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020 – DOPORUČENÍ PPP nebo SPC

b) Dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021 – DOPORUČENÍ PPP + odborného lékaře
(dětského lékaře)
2. Bydliště dítěte
1. děti s trvalým místem pobytu ve školském obvodu spádové školy ZŠ Na Výsluní Brandýs nad
Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha - východ
Doplňující informace k bydlišti dítěte:
o Školský obvod stanovený obecně závaznou vyhláškou Města Brandýs nad Labem
- Stará Boleslav č. 6/2015 o školských obvodech.
o V případě, že počet dětí splňující dané kritérium – Dítě s trvalým pobytem
v příslušném školském obvodu – přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí
stanoveno losem dne 6. 5. 2020 v 15:00 hodin v prostorách haly školy ZŠ Na
Výsluní. Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.
Transparentní losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu,
provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy, vedení
města a za účasti zákonných zástupců dětí (zde v závislosti na platných opatření
vlády ohledně shromažďování osob). Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými
registračními čísly proběhne dne 11. 5. 2020 na webových stránkách školy a na
hlavním vchodu do školy. O průběhu losování bude pořízen protokol. Losovat se
bude takový počet registračních čísel, kolik bude přijato dětí.
2. děti s trvalým pobytem na území města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. V případě volných
míst z hlediska celkové kapacity školy lze přijmout i děti z jiných školských obvodů města
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Bude-li počet uchazečů podle tohoto kritéria vyšší, než je
celková kapacita školy, rozhodne o přijetí či nepřijetí los. A to dne 6. 5. 2020 v hale školy
v 15:00. O průběhu losování bude pořízen protokol. Losovat se bude takový počet registračních
čísel, kolik bude přijato dětí.
3. ostatní děti – tím se rozumí děti s trvalým bydlištěm mimo Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Bude-li počet uchazečů podle tohoto kritéria vyšší, než je celková kapacita školy, rozhodne o
přijetí či nepřijetí los. A to dne 6. 5. 2020 v hale školy v 15:00. O průběhu losování bude pořízen
protokol. Losovat se bude takový počet registračních čísel, kolik bude přijato dětí.
Závěrem tedy jasně stanovená kritéria pro přijetí
Pořadí
kritéria
1.

Skupiny žadatelů seřazené podle pořadí
přijímání
Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu
ZŠ Na Výsluní (Vyhláška č.6/105 Města Brandýs

2.

Děti s trvalým pobytem na území Brandýs
nad Labem -Stará Boleslav (mimo obvod ZŠ
Na Výsluní)
Děti s trvalým pobytem mimo město Brandýs
nad Labem - Stará Boleslav

Způsob přijetí v případě překročení
počtu volných míst
losování

nad Labem -Stará Boleslav)

3.

losování
losování

S ohledem na kapacitu školy, která bude od 1. 9. 2020 činit 960 žáků, a nesmí být překročena, bude
přijato pouze tolik dětí, kolik uvedená kapacita umožnuje. Proto se počítá s otevřením čtyř prvních tříd
s celkovým množstvím přijatých dětí patrně 104 (v závislosti na přesných počtech dětí ve škole v době
rozhodování o přijetí/nepřijetí).
Jak bude zápis probíhat?

Zápis tedy bude probíhat jinak, než bylo v minulých letech zvykem. Bude probíhat v delším
období (14. – 24. 4. 2020) a to bez osobní přítomnosti dětí a obvykle i rodičů. Rodiče dodají do
školy požadované dokumenty (Zápisní lístek, Žádost o přijetí případně Žádost o odklad +
dokumentace a Žádost o přijetí do přípravné třídy) jedním z následujících postupů.

a) datová schránka – wvxmp34
b) email s elektronickým podpisem – e-mailová adresa: skola@zsnavysluni.cz
c) poštovní doručení – adresa: ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Kostelecká 1750, 250 01 – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
d) osobní zanesení dokumentace do školy zákonným zástupcem – ve všední
dny konání zápisu v čase 8:00 – 10:00 lze přinést do schránky ve hlavním
vchodě do školy (vstup od semaforu v ulici Kostelecká)
Žádám ale, aby rodiče uvedli na žádosti svůj čitelný e-mail, bude jim následně na něj doručeno ze
školy číslo jednací jejich žádosti, pod kterou je žádost vedena. Toto registrační číslo bude také
uvedeno na seznamu přijatých žáků.
Pokud mají rodiče zájem zařadit své dítě do hudební třídy, do třídy Začít spolu nebo ke konkrétní
paní učitelce, nechť napíší nahoru za Zápisní lístek svou preferovanou volbu. Pokusíme se tuto
volbu zohlednit při zařazení do tříd. Definitivní zařazení do třídy s rozšířenou výukou hudební
výchovy ale proběhne až po zjištění hudebních předpokladů.
Seznam přijatých žáků (jejich registračních čísel) pak bude vyvěšen na budově školy a na webových
stránkách (www.zsnavysluni.cz). A to pravděpodobně 11. 5. 2020.
Výsledky zápisu
O přijetí žáků k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 rozhoduje ředitel školy na základě stanovených
kritérií a volných míst do plné kapacity školy. Maximální možný počet přijatých dětí je 104. V případě,
že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno
losem. Losování proběhne mezi všemi děti, které dané kritérium splňují. Provede ho veřejně ředitel
školy z registračních čísel, která byla přidělena dětem při zápisu. Losování proběhne 3. 5. 2020 v 15:00
v hale (vestibulu) budovy ZŠ Na Výsluní. Seznam přijatých žáků pod přidělenými registračními čísly
bude zveřejněn pravděpodobně dne 11. 5. 2020 na webových stránkách školy a na hlavním vchodu d
budovy ZŠ Na Výsluní. Na den 27. 4. 2020 je vyhlášena možnost k tomu, aby se před vydáním
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k základnímu vzdělávání mohl zákonný zástupce vyjádřit k podkladům
v ředitelně školy, a to v čase od 8:00 do 12:00.
Informace k odkladům povinné školní docházky
Rodiče mají možnost požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky. V tom případě rodič
vyplní kromě Žádosti i přijetí a Zápisního lístku také Žádost o odklad povinné školní docházky. K tomu,
aby byl odklad povolen, je třeba dodat do 30. 4. 2020 potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny
a potvrzení od dětského lékaře nebo klinického psychologa. Ideální řešení je takové, aby rodiče oba
důležité dokumenty (z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře) přinesli již v den zápisu. V tom
případě jim bude Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydáno obratem. Pokud rodiče o
odklad povinné školní docházky požádají, ale oba zmíněné dokumenty do 30. 4. 2020 nedoloží, správní
orgán řízení přeruší na dobu nezbytně nutnou – nejdéle do 31. 5. 2020.
O odklad povinné školní docházky tedy žádají rodiče (zákonní zástupci) v případě, že jejich dítě není
tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do
zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.
Přípravná třída – zápis taktéž ve dnech 14. - 24. dubna 2020

Od školního roku 2020-2021 bude ZŠ Na Výsluní otevírat v případě dostatečného zájmu nově také
přípravnou třídu. O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na
základě:
a) písemné žádosti zákonného zástupce
b) doporučení školského poradenského pracoviště, tj. pedagogicko-psychologické poradny
nebo speciálně pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa
(doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa je nutné pouze u dětí s odkladem
povinné školní docházky).
Žádost o přijetí se podává v době zápisu do prvních tříd, tj. 14. - 24. 4. 2020.
Ředitel školy stanovuje kritéria pro přijímání dětí do přípravných tříd.
1. Přednostně budou přijímány děti s povoleným odkladem povinné školní docházky
s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Na Výsluní
2. Následují děti s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu
na území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
3. Následují děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem
trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Na Výsluní
4. Následují děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem
trvalého pobytu na území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Vyhláška č. 48/2005
Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění
pozdějších předpisů, konkrétně § 7 zohledňuje nejvyšší počet dětí v přípravné třídě, který je
stanoven na 15 dětí. V případě vyššího počtu zájemců, než je možné přijmout, bude o přijatých
žácích rozhodovat los. Losování proběhne mezi všemi děti, které dané kritérium splňují. Provede
ho veřejně ředitel školy z registračních čísel, která byla přidělena dětem při zápisu. Losování
proběhne 6. 5. 2020 v 15:00 v hale (vestibulu) budovy ZŠ Na Výsluní.
Pro podání přihlášek do přípravné třídy platí stejné postupy jako pro podání ostatních žádostí.
Různé







V případě dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí nebo dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí škola nabídne zákonným zástupcům možnost individuální pomoci
při vstupu do školy
ZŠ Na Výsluní pracuje s dětmi se speciálním vzdělávacími potřebami. Škola má pravidla jejich
vzdělávání, systém podpůrných opatření, spolupracuje s rodinou žáka a se školským
poradenským zařízením, má zřízeno školní poradenské pracoviště (výchovní poradci, speciální
pedagog, školní psycholog). Žáci se speciálními potřebami učení jsou vzděláváni podle
závazných doporučení PPP (SPC).
Na webových stránkách v sekci Zápis je zveřejněno Desatero pro rodiče
Předpokládané obsazení tříd třídními učiteli:
I. A – Mgr. Jitka Soukupová
I. B – Šárka Vejdělková, třída s prvky Začít spolu
I. C – Mgr. Markéta Šmídová
I. D – Mgr. Šárka Kubešová, třída s rozšířenou výukou HV

Uvažovaná charakteristika jednotlivých tříd
I. A – třídní učitel Jitka Soukupová

Třída s důrazem na otevřenou komunikaci, bezpečné prostředí, kvalitní vztah žák – učitel – rodič. Vždy
v pondělí a v pátek probíhá komunitní kruh, při kterém se děti učí vzájemně si naslouchat, respektovat
druhého, případně omluvit se a vyjasnit si neshody. Zařazujeme množství her ve všech předmětech, děti
rozvíjejí svou kreativitu. Naplno pracujeme ve třídě, úkoly domů NEJSOU pravidelné, víkendy jsou
BEZ úkolů
I. B – třída s prvky Začít spolu (třídní učitel Šárka Vejdělková)
Další z prvních tříd (I. B) hodláme otevřít jako třídu s prvky vzdělávání v duchu systému Začít spolu.
Hlavními znaky výuky v této třídě bude zaměření na takové vzdělávání dítěte, kde odpovědnost za
učební proces sdílí učitel, žák i rodič. Vzdělávání je uskutečňováno v podnětném prostředí, důraz je
kladen na to, že řízení učení je do značné míry určeno i dětmi, dbá se pozitivní klima ve třídě, proces i
výsledek učení jsou stejně důležité, základní forma hodnocení je sebehodnocení, individualizace,
přiměřenost. V praxi by se tyto změny týkaly uspořádání učebního prostoru i času, komunikace mezi
učitelem, žáky i rodiči, způsobu hodnocení – kriteriální, sebehodnocení, vedení portfolií, slovní
hodnocení, známky, matematika prof. Hejného, využívání metod RWCT, genetická metoda při výuce
čtení, úzká spolupráce s rodinou, bezpečné prostředí bez mocenských prvků ve výuce. Rodičům i dětem
zůstává základní záruka ve vzdělávání – tzv. soulad se školním vzdělávacím programem. Žádáme rodiče
mající zájem o zařazení do této třídy, aby během zápisu deklarovali svůj zájem o zařazení do této třídy
(poznámku v zápisním lístku) a využili možnost zapsat se přímo u paní učitelky Vejdělkové, budoucí
třídní učitelky.
I. C – třídní učitel Markéta Šmídová

V této třídě bude kladen důraz především na příjemné, podnětné vzdělávací prostředí, kdy dítě
je plně zapojeno do výuky. Bude podporována jeho zvídavost, přirozená touha objevovat,
poznávat nové věci a radost z poznaného. Především na prvním místě bude přátelský vztah
mezi učitelem a dítětem, individuální přístup k dítěti, sociální cítění v kolektivu a práce s
chybou, která bude dětem ukazovat cestu ve vzdělávání. Děti si budou tvořit vlastní pravidla
třídy a bude v nich pěstována odpovědnost spoluúčasti při rozhodování. V českém jazyce bude
využívána metoda genetického čtení a ve výuce matematiky budou podporovány určité prvky
a prostředí metody Hejného. Výuka bude propojována mezipředmětovými vztahy, kde nastane
úzká spolupráce s žáky vyššího ročníku - budoucí 3. D, paní učitelka Halbichová. Na různých
projektech se mohou podílet i rodiče, prarodiče, kde jsou všichni vítáni. Každý školní rok začne
motivační hrou, která bude daný rok děti provázet výukou a motivovat je.
I. D – hudební třída (třídní učitel Šárka Kubešová)
Jedna ze čtyř otevíraných prvních tříd (I. D) bude třída s rozšířenou výukou hudební výchovy.
Hlavní důraz je kladen na rozvíjení kreativity a tvůrčího potenciálu žáků. Snažíme se o maximální
rozvoj hudebních schopností a dovedností žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních,
poslechových a hudebně pohybových aktivit, které jsou provázány a navzájem se doplňují. První stupeň
představuje jakousi „hudební dílnu“. Žáci hrají na flétnu a další jednoduché (orffovy) nástroje, zažívají
radost při společném muzicírování v hodinách, během koncertů i dalších aktivit. V této třídě je navýšena
časová dotace pro předmět HV na 3 hodiny týdně.
Samozřejmá je úzká spolupráce učitele hudební výchovy s třídní učitelkou a rodiči. I v ostatních
předmětech probíhá vyučování v klidném a podnětném prostředí, podporujícím kreativitu žáků. Ve
třídě je kladen důraz na vzájemnou spolupráci a respektování jeden druhého. Ve výuce jsou využívány
celoroční motivační hry, v matematice prvky Hejného metody.
Pro přijetí do hudební třídy je třeba kromě „oficiálního“ zápisu absolvovat ještě zjištění úrovně
hudebních předpokladů učiteli HV (v označených učebnách). O zařazení do hudební třídy rozhodne
ředitel školy na základě vyhodnocení těchto zjištění. Podmínkou pro zařazení do hudební třídy je ale

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole. – toto bude realizováno až po skončení
mimořádných opatření a bude upřesněno.
Během zápisu bude přítomna také naše speciální pedagožka Mgr. Silvie Schreiberová a naše školní
psycholožka Mgr. Blanka Antošová Kejíková. Obě budou přítomny zápisu v označených učebnách.
Budou nápomocny rodičům, kteří se na ně obrátí s jakýmkoliv dotazem ohledně budoucího vzdělávání
jejich dítěte (předpokládané problémy při výuce apod.) – toto samozřejmě při této organizaci zápisu
nebude realizováno.

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Mgr. Jan Přibyl, ředitel školy, 19. 2. 2020, aktualizace 19. 3. 2020

