
 
Organizace zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 

(v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem) 
● Kapacita:                                      60 dětí 
● Kritéria pro přijímání žáků:             

a) dítě, které dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2021 

b) dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12 2021 s doporučením školského poradenského 
zařízení 
c) dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 s doporučením školského poradenského 
zařízení + s doporučením odborného lékaře 
 
Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném 
školském obvodu spádové školy. 
 

● Spádová oblast: 
Čihadla, Heyrovského, Jakuba Obrovského, Joukalova, K Dálnici, K Jelenici, Komínská, Kotoulky, Krajní, 
Na Zeliskách, Nad Dědinou, Nad Kašnou, nám. 28. dubna, Obvodová, Odbojářská, Píškova, Pod Horkou, 
Pod Mniší horou (č. 2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21,22, 23, 25, 27, 27a, 29, 31, 31a, 33, 35, 41, 
59 a 61, po hranici městské části), Podkomorská, Přístavní, Rakovecká, U Zoologické zahrady, 
Valouškova, Větrná, Vondrákova, Výhon, Wollmanova, Živného.  
Škola zajišťuje výuku žáků z MČ Brno-Kníničky: Ambrožova, Dolní louky, Hluboček, Hrázní, K Bukovinám, 
K Lesu, Místní, Nová, Ondrova, Přehradní, Rekreační, Rozdrojovická, Šikulova, U Kaple, U Luhu, U 
Památníku, zbývající území městské části Kníničky mimo ulice.  
 

Zápis se aktuálně uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve 
škole 

 
A. PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ 
● Termín podávání žádostí: v době od 01. do 09. dubna  2021 

 

● Žádost o přijetí k povinné školní docházce: 
a. žádost včetně přílohy vygenerujte  v elektronické aplikaci https://zapisdozs.brno.cz/ - v případě 

problémů s generováním žádosti volejte 530 515 910 v pracovní dny od 8:00 do 12:00 nebo 
pište na email: info@zshey32.cz 

b. vyplňte, vytiskněte (nejlépe oboustranně), podepište  (POZOR – nutné podpisy obou 
zákonných zástupců!) Pokud nedokážete zajistit podpisy obou zákonných zástupců, vyplňte 
místo druhého podpisu čestné prohlášení viz. čestné prohlášení  

c. k žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte 

d. vyplňte, vytiskněte a podepište dotazník pro školní matriku viz. zápisový list 
e. k žádosti přiložte doporučení poradenského zařízení (v případě, že ho dítě má) 
f. listiny doručte základní škole 

 

● Způsoby přijímání žádostí o přijetí – jak výše uvedené dokumenty škole doručit: 
a. datovou schránkou (ai3w7ib) 
b. e-mailem s elektronickým podpisem 



c. poštou jako doporučený dopis 

d. vhozením v zalepené obálce do schránky u hlavního vchodu do základní školy 

e. v případě problémů s tiskem žádosti a jejím doručením volejte 530 515 910 v pracovní dny od 
8:00 do 12:00, bude domluvena osobní schůzka 

 
 

B. VYŘÍZENÍ ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro dítě, které není přiměřeně vyspělé 
a má trvalý pobyt ve spádové oblasti naší školy 

● Termín přijetí žádostí o odklad: v době od 01. do 09. dubna  2021 

 
● Žádost o odklad povinné školní docházky: 
a. žádost včetně přílohy vygenerujte v elektronické aplikaci https://zapisdozs.brno.cz/ v případě 

problémů s generováním žádosti volejte 530 515 910 v pracovní dny od 8:00 do 12:00 

b. vyplňte, vytiskněte (nejlépe oboustranně), podepište  (POZOR – nutné podpisy obou 
zákonných zástupců!) Pokud nedokážete zajistit podpisy obou zákonných zástupců, vyplňte 
místo druhého podpisu čestné prohlášení viz. čestné prohlášení  

c. k žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte 

d. k žádosti přiložte  doporučení školského poradenského zařízení 
e. k žádosti přiložte doporučení odborného lékaře (dětského lékaře) či klinického psychologa 

f. listiny doručte základní škole 
 

  

● Způsoby přijímání žádostí o odklad – jak výše uvedené dokumenty škole doručit:  
a. datovou schránkou (ai3w7ib) 
b. e-mailem s elektronickým podpisem 

c. poštou jako doporučený dopis 

d. vhozením v zalepené obálce do schránky u hlavního vchodu do základní školy 

e. v případě problémů s tiskem žádosti a jejím doručením volejte 530 515 910 v pracovní dny od 
8:00 do 12:00, bude domluvena osobní schůzka 

 

 
V případě, že doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) nebo doporučení dětského 
lékaře bude teprve vydáno, je nutno o tom školu uvědomit a doručit je neodkladně po jejich vydání.  
 
VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ: 
Rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy obvykle nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (od zápisu). 
  
  

 

  
  
 

 


