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1. Termín a místo zápisu 

 1. – 30. dubna 2021 pro dálkové podání žádosti bez osobní přítomnosti ve škole 

nebo 

 14. – 16. dubna 2021 od 10.00 do 16.00 hod. pro osobní podání žádosti ve škole  

 

2. Místo zápisu 

 Základní škola Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace 

 zápis probíhá bez osobní přítomnosti dětí ve škole 

 

3. Zodpovědné osoby 

 Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy 

 Mgr. Jaroslava Holásková, zástupkyně ředitele školy pro I. stupeň 

 Květuše Musilová, hospodářka školy 

 

4. Průběh zápisu a potřebné dokumenty  

Před zápisem je potřeba vyplnit elektronickou žádost na adrese http://zapisdozs.brno.cz. 

 

Po vyplnění elektronické žádosti obdržíte číselný identifikátor. 

 

Vyplněnou a podepsanou žádost, dotazník školy, kopii rodného listu dítěte a občanského průkazu 

zákonného zástupce dítěte (lze nahradit výpisem z registru obyvatel nebo dokladem o pobytu v ČR 
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u cizinců) k ověření trvalého pobytu doručíte do školy v termínu 1. – 30. 4. 2021 jedním z těchto 

způsobů: 

- prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy 3nxmjxs) 

- mailem s elektronickým podpisem na mail podatelna@zshroznova.cz 

- poštou na adresu školy 

- vhozením v obálce do schránky školy (u hlavního vchodu)  

- osobně ve dnech 14. – 16. 4. 2021 

 

Kopie rodného listu dítěte je součástí spisu. Kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte 

bude po ověření a ukončení administrace zápisu skartována. 

 

V případě osobního podání je nutné dbát pokynů zaměstnanců školy, aby nedocházelo ke kumulaci 

osob. Pokud bude potřeba, jsme připraveni pomoci vám s vyplněním a tiskem elektronické žádosti 

ve dnech zápisu přímo ve škole. U osobní návštěvy školy nemusíte mít kopie rodného listu 

a občanského průkazu, po ověření originálů na místě, vám je obratem vrátíme.  

 

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

nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti (viz 8. Odklad školní docházky). Zároveň platí, že 

začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 

osmý rok věku. Pokud rodiče tyto skutečnosti nedoloží, odklad školní docházky o 1 rok bude 

zamítnut a dítě musí nastoupit školní docházku od 1. 9. 2021. 

 

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 
Základní škola Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace 

Termín zápisu Formy podání žádosti Povinné dokumenty 

1. – 30. dubna 2021 

dálkově  

bez osobní 

přítomnosti ve 

škole 

 datová schránka 

(datová schránka školy 

3nxmjxs) 

 mail s elektronickým 

podpisem na mail 

podatelna@zshroznova.cz 

 poštou na adresu školy 

 vhození do schránky 

školy 

 vyplněná žádost  

(http://zapisdozs.brno.cz) 

 vyplněný dotazník školy 

(ke stažení na webu školy) 

 kopie rodného listu dítěte 

 kopie občanského průkazu 

zákonného zástupce dítěte 
 

 

v případě odkladu  

 žádost o odklad  
(http://zapisdozs.brno.cz) 

 doporučení PPP a lékaře 

14. – 16. dubna 2021 

od 10 do 16 hod. 

bez rezervace 

osobně 
v hlavní 

budově školy 
odevzdání ve škole 

Před podáním žádosti si pečlivě zkontrolujte úplnost předkládaných dokumentů vč. podpisů. 

 

Pro osobní podání žádosti není potřeba rezervovat termín. 
 

Podrobné informace k zápisu najdete na webu školy v dokumentu Pokyn ředitele školy k organizaci 

zápisu, kde jsou mimo jiné uvedena kritéria pro přijímání žáků. 
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Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na výše uvedených stránkách. Zákonným zástupcům 

bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ředitele školy. O odvolání proti rozhodnutí 

ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje Krajský úřad 

Jihomoravského kraje. 

 

Zákonní zástupci si vyzvednou rozhodnutí o přijetí či nepřijetí v kanceláři školy od 20. 5. 2021 do 

28. 5. 2021 v době od 8.00 do 15.30 hod. nebo dle domluvy. V případě zaslání žádosti datovou 

schránkou nebo mailem s elektronickým podpisem bude rozhodnutí zasláno tímto způsobem. 

 

Pokud to epidemická situace umožní, proběhne setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení 

se s prostředím, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. Termín bude upřesněn na schůzce 

zástupců školy se zákonnými zástupci prvňáčků ve čtvrtek 10. 6. 2021 v 16.00. Pozvánka bude 

rodičům předána při převzetí rozhodnutí o přijetí žáka, termíny považujte za orientační. 

 

5. Plnění povinnosti školní docházky 

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku 

nejpozději do 31. 8. 2021, a dále děti, kterým byl v době zápisu v roce 2020 povolen odklad školní 

docházky o jeden rok. 

 

6. Předčasný nástup k plnění školní docházky 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být 

přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně 

i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného 

v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření 

školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti 

přiloží zákonný zástupce. 

 

7. Odklad školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky 

o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní 

docházky o jeden školní rok na základě: 

1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní 

docházce a 

2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a 

3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

8. Počet žáků, které je možné přijmout 

Pro školní rok 2021/2022 přijmeme 52 žáků, budou otevřeny 2 třídy 1. ročníku. 

 

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě 

žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy. 
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9. Kritéria pro přijímání žáků 

Děti budou přijímány podle následujících kritérií v tomto pořadí: 

1.  Přednostně budou přijímáni žáci: 

 ze spádového obvodu školy – ul. Bauerova, Bohuslava Martinů, Hlávkova, Hlinky, Hroznová, 

Jeřabinová, Kalvodova, Kamenomlýnská, Kaplanova, Křížkovského, Květná, Lipová, 

Ludvíka Podéště, Marie Pujmanové, Neumannova, Pivovarská, Poříčí (u Voroněže č. 1, 

1a a 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.  Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií: 

 sourozenec žáka, který navštěvuje Základní školu Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace, 

 dítě zaměstnance Základní školy Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace, 

 dítě navštěvuje mateřskou školu 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 15, MŠ Jana Broskvy, MŠ Koperníkova 6, MŠ Vinařská, MŠ 

Klášterského, MŠ Plovdivská 6. 

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění kritérií, v ostatních případech 

losováním. Děti s dosaženým věkem začátku školní docházky a potvrzenou školní zralostí mají 

přednost před dětmi, které tyty podmínky nesplňují. 

 

10. Další informace 

Žáci budou ve školním roce 2021/2022 vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Vzdělání 

pro život. V 1. ročníku jsou žáci na vysvědčení hodnoceni slovně. 

 

Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz Příloha) nabízí zákonným zástupcům 

v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do 

základní školy.  

 

Příloha – Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (vydalo MŠMT) 

 

 

 

Mgr. Luděk Balcařík 

ředitel školy 


