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Zápis žáků do 1. ročníku  

na školní rok 2022/2023  

do Základní školy Bratronice 

 

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se koná v úterý 12. dubna 

2022 od 15.00 do 18.00 hodin v budově Základní školy 

v Bratronicích.  

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí narozených v období od 

1. září 2015 do 31. srpna 2016 a děti, které mají z loňského školního 

roku odklad povinné školní docházky. Dostaví se i zákonní zástupci, 

kteří budou o odklad teprve žádat. Děti narozené dříve budou přijati 

pouze na výslovnou žádost zákonných zástupců a na základě zprávy z 

pedagogicko-psychologické poradny. 

Zákonný zástupce donese k zápisu občanský průkaz, rodný list 

dítěte, vyplněný dotazník a žádost o přijetí dítěte k základnímu 

vzdělávání (formuláře je možné vyzvednout přímo v ZŠ a MŠ 

Bratronice, nebo stáhnout na webových stránkách školy 

https://zsamsbratronice.edupage.org/). 

 

ORGANIZACE ZÁPISU: 

Jsme rádi, že můžeme po 2 letech zorganizovat zápis opět tradiční 

„zážitkovou“ formou. Děti čeká pohádková stezka, na které budou plnit 

zadané úkoly, které prověří jejich základní dovednosti a znalosti. V tělocvičně 

školy si vyzkouší svoji pohybovou obratnost, možná si už někdo umí i 

zavázat tkaničky? U víly děti budou malovat, u princezny počítat a na konci 

stezky je bude čekat hodná a milá čarodějnice ☺ Samozřejmostí jsou drobné 

dárky a odměny za absolvované úkoly. 

Pro plynulejší průběh najdete v MŠ Bratronice registrační formulář, do 

kterého si můžete zarezervovat čas vašeho příchodu (po 15 minutách 2 děti). 
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Pokud Vaše dítě nenavštěvuje MŠ Bratronice, nevadí, můžete přijít kdykoliv, 

pokud se sejde najednou více dětí, bude pro ně ve školní družině připraveno 

několik úkolů, stavebnice a hry k zabavení. Jestliže byste neradi čekali, piště 

ředitelce V. Holmanové na tel. 774 462 120, e-mail: 

zsms.bratronice@seznam.cz, vhodný čas si určitě domluvíme. 

 

Těšíme se na setkání s rodiči i s dětmi. 

 

V Bratronicích, dne 18. 3. 2022 

Bc. Vendula Holmanová 

ředitelka ZŠ a MŠ Bratronice 
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