
Základní škola AMOS, školská právnická osoba,  

Cihelní 1620/6, 792 01 Bruntál 

e-mail: zsamos@seznam.cz, web: www.amoska.cz, datová schránka: hp2mcar   

 

 

ZÁPIS DO ZŠ AMOS š. p. o. Cihelní 1620/6, 792 01 Bruntál   

Organizace a kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce  
do soukromé Základní školy AMOS, školská právnická osoba, Cihelní 1620/6, 792 01 Bruntál. 

 

Zápis do Základní školy Amos, š. p. o., Cihelní 1620/6 pro školní rok 2023/2024. 
 

 

Vyhlášení zápisu a kritéria přijímání: 

 

Zápis do ZŠ Amos, š. p. o., Cihelní 1620/6, 792 01 Bruntál proběhne ve škole                               

 

                 v ÚTERÝ 4. 4. 2023 v čase 14.00 – 17.00 hod. 
 

 

Osobní účast zapisovaného dítěte u zápisu ve škole samotné je navýsost žádoucí. 
 

 

Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky mohou zákonní zástupci doručit škole 

rovněž i následujícími způsoby: 

 

- do datové schránky školy (uživatelské jméno DS: hp2mcar), 

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na e-mail zsamos@seznam.cz, 

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu),  

  Základní škola Amos, š.p.o., Cihelní 1620/6, 792 01 Bruntál 
- osobním podáním ve škole  

   

K žádosti je nezbytné přiložit kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě  

(sken, fotografie) nebo je nezbytné přiložit prostou kopií v papírové podobě.  

 

Osobní podání: škola bude přijímat žádosti zákonného zástupce o přijetí k plnění povinné 

školní docházky v prostorách školy dne 4. 4. 2023 vždy od 14.00 do 16.00 hodin na 

předepsaných formulářích školy, které jsou ke stažení na www.amoska.cz nebo 

prostřednictvím volně koncipovaných vlastních žádostí, které budou splňovat tyto formální 

náležitosti žádosti: 

 

Dítě: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště 

mailto:zsamos@seznam.cz
http://www.amoska.cz/
http://www.amoska.cz/


Zákonný zástupce: jméno, příjmení, datum narození, místo bydliště a prokázání totožnosti 

prostřednictvím předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu včetně 

vlastnoručního podpisu žádosti.  

K žádosti je nezbytné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte v papírové podobě.  

Kopii z originálu rodného listu dítěte může vyhotovit, na žádost zákonného zástupce,  

při osobním podání rovněž škola. Veškeré předané kopie budou součástí spisu. 

 

Zákonný zástupce rovněž může požádat o rezervování času k individuální schůzce 

s ředitelem školy na telefonním čísle 723 765 489.  

 

Žádost o přijetí je možné učinit rovněž ústně do protokolu. 

Pokud budete žádat o odklad nebo předčasný nástup, je potřeba doložit zprávu  

z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

 

Kritéria pro přijetí k povinné školní docházce (každé 1 bod): 
 

* Dítě ke dni zahájení vzdělávání dovršilo věk šesti let anebo zákonný zástupce požádal  

o předčasný nástup k plnění povinné školní docházky a doložil ředitele školy náležitá 

doporučení dětského lékaře a poradenského zařízení. 

 

*  Dítě má sourozence v Základní škole Amos, š. p. o., Cihelní 1620/6. 

    

* Rodiče dítě zapsali do prvního ročníku v Základní škole Amos, š. p. o., Cihelní 1620/6  

ve školním roce 2022/2023 a následně požádali ředitele školské právnické osoby o odklad 

zahájení povinné školní docházky o jeden rok, tj. do 31. 8. 2023. 

 

* Rodiče dítěte již před zápisem osobně navštívili školu a informovali se s předstihem  

o průběhu a podmínkách vzdělávání. Soulad očekávání rodičů se vzdělávacími a výchovnými 

strategiemi školy je pro přijetí dítěte ke vzdělávání na naší škole zásadní, přičemž náš způsob 

školní práce se pro dítě ukázal být vhodným a přínosným pro zahájení plnění povinné školní 

docházky. 

 

* Rodiče jsou ochotni hradit soukromé škole příspěvek na vzdělávání, který slouží 

zabezpečení financování především provozních nákladů na hlavní činnost školy, které nelze 

hradit z dotace poskytnuté státem. 

 

* Zákonný zástupce dítěte doručil škole žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky 

v Základní škole Amos, š. p. o., Cihelní 1620/6, a to nejpozději dne 4. 4. 2023. 

 

* Maximální kapacitou třídy je 15 přijatých žáků do třídy I. A. Tento počet volných míst 

v prvním ročníku je limitní pro školní rok 2023/2024, přičemž 1 místo je vyhrazeno  

pro případné odvolání zákonného zástupce žáka.  

 

* V případě vyššího počtu uchazečů, než je stanovených 15 míst ve třídě I. A pro školní rok 

2023/2024, se stejným bodovým ziskem dle hodnocených kritérií škola následně rozhodne  

o konečném přijetí dítěte k zahájení plnění povinné školní docházky veřejně losem. 

 

Výsledek přijímacího řízení v podobě návrhu na přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí obdrží 

rodiče nejpozději do deseti pracovních dnů od zápisu ve škole dne 18. 4. 2023 e-mail poštou, 



současně bude umístěn, pod přiřazenými číselnými kódy dětí, na webové stránce školy. 

Rozhodnutí o přijetí bude vydáno současně s podpisem smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů  

od ukončení zápisu. Rozhodnutí o nepřijetí je zákonným zástupcům zasláno písemně poštou 

do vlastních rukou. 

 

————————————————————————————————————— 

 

Obecné informace k zápisu: 
Pokud zvažujete zápis na naši školu, kontaktujte prosím s předstihem ředitele školské 

právnické osoby Mgr. Petra Novotného prostřednictvím zprávy na e-mail školy 

zsamos@seznam.cz nebo zavoláním či zprávou SMS na ředitelův osobní mobil: 

+420 723 765 489. 

 

Přijímáme děti, které se budou schopny bez větších potíží naučit samostatnému plánování 

práce, mají předpoklady k přebírání vlastní zodpovědnosti za svou práci a nebudou mít 

potíže pracovat ve třídě s různorodým kolektivem. Rodina musí být nakloněna 

vzájemnému respektujícímu přístupu a jeho zásady uplatňovat v aktivní spolupráci se školou. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Petr Novotný  

V Bruntále dne 27. 2. 2023                                                    ředitel školské právnické osoby 
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