
Informace k zápisu do 1. tříd 

Termín: středa 01.04.2020 a čtvrtek 02.04.2020 od 14.00 do 18:00 hod.  

(termíny lze rezervovat pomocí formuláře na http://zapisdozs.brno.cz ) 

 Postup:  

1. Vyplnit elektronickou „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ na internetové adrese 

http://zapisdozs.brno.cz  

2. K zápisu přinese zákonný zástupce: 

 vytištěnou „Žádost o přijetí  dítěte k základnímu vzdělávání“ 

 rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny 

 občanský průkaz 

 doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zák. zástupce) 

3. Ve škole proběhne zápis dítěte do 1. třídy. 

4. V případě, že se nemůžete dostavit k zápisu v daném termínu, domluvte si náhradní termín: 

tel. 530 515 912, polmanova@zshey32.cz. 

5. Do 30 dnů ode dne zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní 

docházce. Seznam bude zveřejněn na webu školy: www.zsheyrovskeho32brno.cz a na adrese 

http://zapisdozs.brno.cz . 

6. V následujících dnech bude zákonný zástupce vyzván k převzetí písemného „Rozhodnutí o 

přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“. 

7. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-

li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tj. nejpozději 

do 30. 4. 2020), odloží ředitel začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je 

žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského 

zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

8. ZŠ Brno, Heyrovského 32 - spádový obvod - ulice (údaje z roku 2019, aktualizace 

proběhne v březnu 2020). 

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 (2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 

23, 25, 27, 27a 29, 31, 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. 
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