
 

 

 

 

 



 

 

 

Staneš se KYTIČKOU v naší rozkvétající louce, když budeš znát: 

 

 

 

 

 své jméno a příjmení 

 správně vyslovovat hlásky 

 číslice 1 až 5 

 pojmy větší, menší, před. za 

 geometrické tvary 

 základní barvy 

 zavázat kličku na tkaničce 

 básničku nebo písničku 

 stříhat nůžkami 

 kreslit 

 

 

Zápis se bude skládat ze dvou částí:  

 formální část – vyplnění dokumentu s rodiči, 

 praktická část – s dítětem (zaměřená na výše uvedené požadavky). 

Doba trvání cca 15 minut. 

 

Do prvního ročníku se zapisují děti, které do konce srpna 2017 dovrší 6. rok věku. K zápisu se ale dále 

mohou dostavit i duševně a tělesně vyspělé děti, které dosáhnou šesti let v období od září 2017 do června 

2018. Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šesti let v období od září do prosince 2017, je doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení. U dítěte, které dovrší šesti let v období od ledna do června 

2018, je pak nutné doložit navíc i doporučující vyjádření odborného lékaře.  
 

 

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné 
školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní 
rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit 
nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.  

Komentář: Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí 
školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a 
odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní 

docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §  36 

odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky, které je třeba 
dodat nejpozději do 30. dubna!! 
 

 

 

 



 

 

Vážení rodiče. 

 

Pokud si z brodských škol vyberete právě naši školu, tak Vaše dítě u nás po celou dobu školní docházky 

najde: 

 výuku v příjemném prostředí našich tříd 

 počítačovou učebnu pro výuku informatiky 

 odborné učebny pro výuku fyziky, chemie  

 tradiční akce školy 

 školní jídelnu v areálu školy  

 možnost ranního a odpoledního pobytu ve školní družině (pro žáky I. stupně)                              

 lezeckou stěnu 

 dvě dobře vybavené tělocvičny i venkovní sportoviště pro výuku tělesné výchovy, sportovních 

her a pro pobyt o velké přestávce 

 od třetího ročníku výběrovou třídu se zaměřením na výuku cizích jazyků  

(3 hodiny týdně) -  anglický jazyk,  od šestého ročníku třídu s rozšířenou výukou cizích 

jazyků – povinně druhý cizí jazyk 

 

 

Pokud nám svěříte svého budoucího prvňáčka, budeme se snažit, aby on i vy jste byli s naší školou 

spokojeni!  

 

 

Ve středu 5. dubna 2017 v době od 9.00 do 12.00 hodin pořádáme 

Den otevřených dveří. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. 

 

 

 

 

NÁŠ ŠKOLSKÝ OBVOD 

 
ulice Alšova, Bratří Čapků, Bechyňova, Brixenská, Březová, České Armády, Dlouhá, Evropská, 

Gagarinova, Haškovy Sady, Holandská,  Hrnčířská, Humpolecká, Ing. Kašpara, Jahodova, Jůzlova, 

Kavanova, Kp. Nováka, Králíčkova, Květná, Ladova, Ledečská, Lipnická, Lipová, Liškova, Mahenova, 

Mánesova, Masarykova, Mlýnská, Muchova, Na Hrázi, Na Stráni, Na Svahu, Nad Náhonem, Nerudova, 

Okrouhlická, Panuškova, Perknovská, Pod Letištěm, Pujmanové, Rozkošská, Sadová, Sídl. Pražská (od 

ulice Masarykova levá strana směrem na Knyk – domy čp. 2813, čp. 2814, čp. 2818, čp. 2819, čp. 2837, 

čp. 2841, čp. 2849, čp. 2856, čp. 2860, čp. 2861, čp. 2882, čp. 2883, čp. 2884, čp. 2885, čp. 2891, čp. 

2892, čp. 2897, čp. 2898, čp. 2900, čp. 2901), Slavíčkova, Slepá, Slovenská, Slunečná, Spišská, 

Spojovací, Stamicova, Sudkova, Šubrtova, Šupichova, Švabinského, Tolmanova, Tylova, U Vodárny, U 

Panských, U Rybníčku, Vančurova, Veselého, Vratná, Vrchlického, Wolkerova, Za Hrnčírnou, 

Zahradnického, Zimprichova, Žďárská 
 

 

 



 

KRITÉRIA ZŠ a MŠ HAVLÍČKŮV BROD, WOLKEROVA  2941 

PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění, stanovil ředitel ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, že ve školním roce 2017/2018 otevře 

tři první třídy s maximálním počtem třicet žáků na třídu.  

 

V případě, že počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovený počet 

míst pro první ročník základní školy, bude ředitel postupovat podle těchto kritérií (v daném 

pořadí): 

1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, 

Wolkerova 2941 - viz vyhláška města Havlíčkova Brodu č. 1/2015, v platném znění. 

2. Dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, které 

má současně trvalý pobyt na území města Havlíčkova Brodu. 

3. Dítě s trvalým pobytem mimo území města Havlíčkova Brodu. 

 

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv výše uvedené kritérium, 

vyjma kritéria č. 1, rozhodne o doplnění do stanoveného počtu žáků prvních ročníků dle následujících 

rozhodujících kritérií, a to v pořadí:  

 

 

1) Dítě je sourozencem žáka ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 

 

2) Věk dítěte – dle data narození od nejstaršího.  

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.  

V případě žádosti o umístění imobilního dítěte bude toto přednostně přijato. 

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k 
dlouhodobému pobytu. 

 

V Havlíčkově Brodě dne 6. 3. 2017 

 

 

ředitel školy  Mgr. Miloš Fikar v.r. 


