
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ K PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva budou zápisy k povinné 

školní docházce pro školní rok 2021/2022 probíhat elektronickou formou bez osobní 

přítomnosti dětí ve škole. 

 

Zápis do 1. ročníku pro děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 

Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz rodiče vyplní žádost k přijetí dítěte 

k základnímu vzdělávání. Tuto žádost vytisknou a podepíší (1x žádost a 1x příloha Informační 

povinnost). 

V žádosti o přijetí k povinné školní docházce je nutno vyplnit: 

• Jméno a příjmení žadatele (dítěte) 

• Datum narození 

• Místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování 

• Označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola) 

• Jméno a příjmení zákonného zástupce – rodiče 

• Místo trvalého pobytu zákonného zástupce – rodiče, popřípadě jinou adresu pro 

doručování 

• Podpis osoby, která žádost podává (podpis zákonného zástupce – rodiče) 

 

Podání žádosti je možné formou: 

I. v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 

1. zaslání poštou na adresu školy 

2. do datové schránky školy 

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý  

e-mail) 

 

II. v pondělí 12. 4. 2021, 19. 4. 2021 a 26. 4 2021 od 11.00 – 14.00 hod. 

ve středu 14. 4. 2021, 21. 4. 2021 a 28. 4. 2021 od 12.00 – 15.00 hod. 

4. osobní podání v základní škole 

 

Při podání žádosti je nutné doložit: 

1) řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

a přílohu Informační povinnost 

2) kopii rodného listu dítěte 

 

http://zapisdozs.brno.cz/


Odklad povinné školní docházky pro děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 

Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz rodiče vyplní žádost o odklad povinné 

školní docházky. Tuto žádost vytisknou a podepíší (1x žádost a 1x příloha Informační 

povinnost). 

Podání žádosti je možné formou: 

III. v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 

1. zaslání poštou na adresu školy 

2. do datové schránky školy 

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý  

e-mail) 

 

IV. v pondělí 12. 4. 2021, 19.4.2021 a 26. 4. 2021 od 11.00 – 14.00 hod. 

ve středu 14. 4. 2021, 21. 4. 2021 a 28. 4. 2021 od 12.00 – 15.00 hod. 

4. osobní podání v základní škole 

Při podání žádosti o odklad je nutné doložit: 

1) řádně vyplněnou a podepsanou žádost o odklad povinné školní docházky a přílohu 

Informační povinnost 

2) kopii rodného listu 

3) doporučení pedagogicko-psychologické poradny 

4) doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zapisdozs.brno.cz/


Přijímání žáků do přípravné třídy 

Podle ustanovení §47 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jsou do přípravné třídy 

přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je 

předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl 

povolen odklad povinné školní docházky. 

O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na základě: 

• písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (žádost ke stažení na webových stránkách 

základní školy www.zskosinova.cz) 

• doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny 

nebo speciálně pedagogického centra) 

 

 

http://www.zskosinova.cz/

