
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 

telefon: 543211912, 543216880 

e-mail: vedeni@zshroznova.cz 

IČO: 48512672 

 

zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

 

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K ZÁPISU 

DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
 

Termín:         pátek 7. dubna 2017          14.00 – 17.00 hod. 

                      sobota 8. dubna 2017            9.00 – 11.00 hod. 

Zodpovídá:   ZŘ pro I. stupeň Mgr. Jaroslava Holásková 

 vedoucí oboru I. st. Mgr. Dagmar Spáčilová 

Místo:           učebny v přízemí, 1. a 2. poschodí hlavní budovy Hroznová 1 

 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku na ZŠ Brno, Hroznová 1 

 

Žáci budou přijímáni podle následujících kritérií v tomto pořadí: 

1. Žáci z naší spádové oblasti (ul. Bauerova, Hlinky, Hroznová, Jeřabinová, Kalvodova, 

Kamenomlýnská, Křížkovského, Květná, Lipová, Ludvíka Podéště, Marie Pujmanové, 

Neumannova, Pivovarská, Poříčí (u Voroněže č. 1, č. 1a, č. 1b) Preslova, Rybářská, 

Vinařská, Veletržní, Veslařská (po hranici městské části), Výstavní, Výstaviště, 

Zedníkova, Žabovřeská po ulici Preslova (1, od začátku po č. 12 sudá). 

2. Sourozenec žáka, který navštěvuje ZŠ Brno, Hroznová 1      

3.  Sourozenec žáka, který navštěvoval ZŠ Brno, Hroznová 1  

4. Dítě navštěvuje MŠ zapojenou do projektu MMB „Výuka Aj ve vybraných mateřských 

školách“ – MŠ Kotlářská 4, MŠ Vídeňská 39a, MŠ Bulharská 62, MŠ Zemědělská 29,  

MŠ Libušina třída 1, MŠ J. Broskvy, MŠ Koperníkova 6, MŠ Vinařská, MŠ Klášterského, 

MŠ Plovdivská 6            

5.  Sourozenec žáka, který navštěvuje ZŠ pro slabozraké a nevidomé Hlinky 156        

6.  Dítě, jehož zákonný zástupce pracuje na ZŠ Brno Hroznová 1 

 

Děti s dosaženým věkem začátku školní docházky (dle legislativy) a potvrzenou školní 

zralostí mají přednost před dětmi, které tyto podmínky nesplňují. 

 

V případě překročení kapacity otevíraných prvních tříd budou žáci vedeni dle zájmu rodičů 

jako náhradníci na uvolněná místa – odklady školní docházky, přestěhování…, popř. jim bude 

doporučena jiná škola s volnou kapacitou v 1. třídách.  

 

Rodiče si mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí v kanceláři školy od  

24. 4. 2017 do 12. 5. 2017 v době 7.30 – 15.30 hod. Rodičům, kteří si rozhodnutí 

v kanceláři školy nevyzvednou, bude zasláno poštou. 

 

Rodiče žádající odklad školní docházky pro svoje dítě podají písemnou žádost na ředitelství 

školy s potvrzením odborného (dětského) lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo 

pedagogického centra (formulář obdrží u zápisu). Je-li odklad povolen, rodiče se dostaví  

s dítětem příští rok k zápisu znovu.  

 

Žáci budou ve školním roce 2017/2018 vyučováni podle školního vzdělávacího programu 

„Vzdělání pro život“. V prvním ročníku bude pro žáky použito slovní hodnocení. 

 



Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční 8. 6. 2017 v 16.00 hod. Pozvánka bude 

rodičům předána při převzetí rozhodnutí o přijetí žáka. 

 

Pozn.: Paní Musilová a paní Mgr. Holásková vedou kompletní agendu zápisu, soustřeďují 

žádosti o odklad, vyhotovují návrhy rozhodnutí ředitele o odkladu a předkládají je řediteli 

k podpisu, kontaktují v případě potřeby odborná pracoviště a rodiče, zajišťují informovanost 

veřejnosti o termínu a podmínkách zápisu. 

 

V Brně 20. 2. 2017                                                           Mgr. Zbyněk Krejčíř 

                                                                                                    ředitel školy 

 

 

 

 

Podpora přijímacího řízení žáků do základních škol pro školní rok 

2017/2018 v městě Brně 

Elektronická žádost a online rezervace termínu 
 

Informace pro rodiče na adrese: http://zapisdozs.brno.cz 
 

Na této adrese můžete také provést rezervaci konkrétního termínu k zápisu na naší škole. 

Pokud nenajdete volný či vhodný termín, k zápisu můžete přijít i bez předchozí online 

rezervace. 

Jsme samozřejmě připraveni vám pomoci s vyplněním elektronické žádosti ve dnech zápisu 

přímo ve škole. 

 

Přinesením již vyplněné žádosti o přijetí /odkladu urychlíte zápis Vašeho dítěte na 

základní školu. 

 

Sběr žádostí a zápis na naší škole: 

-  7. 4. 2017 od 14. 00 do 17.00 hod., 8. 4. 2017 od 9.00 do 11.00 hod. 

- Odpovědnému pracovníkovi ZŠ předložit řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, 

svůj OP, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného 

zástupce) a u cizinců doklad o pobytu v ČR.  

- Dítě lze přihlásit do více škol, do každé se musíte dostavit osobně s dítětem. 

- Zákonný zástupce dítěte může v době zápisu požádat o odklad školní docházky 

z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Ředitel školy povolí 

odklad, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného 

poradenského zařízení (PPP, PC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Zároveň platí, že začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení 

školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud rodiče tyto dokumenty 

nedoloží, odklad školní docházky o 1 rok bude zamítnut a dítě musí nastoupit školní 

docházku od 1. 9. 2017. 

 

Přijímací řízení: 

Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených stránkách sledovat průběh přijímacího řízení. 

Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ŘŠ.  

O odvolání proti rozhodnutí ŘŠ o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělání rozhoduje 

Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

http://zapisdozs.brno.cz/

