Informace k zápisu dětí do 1. tříd na školní rok 2021/2022
Vzhledem k epidemiologické situaci bude zápis proveden distanční formou.
Zapisujeme děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 včetně.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit následujícími
způsoby:

1. datovou schránkou zákonného zástupce do datové schránky školy (dxj5y89) –
možno poslat od 1. 4. do 16. 4., rodič musí mít vlastní datovou schránku - nelze
použít např. firemní datovou schránku
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na
e-mail reditel@zslastuvkova.cz s uvedením předmětu Zápis do 1. roč. –
příjmení a jméno dítěte – možno poslat od 1. 4. do 16. 4., rodič musí mít vlastní
elektronický podpis - nelze použít elektronický podpis např. zaměstnavatele
3. poštou jako doporučený dopis - možno poslat od 1. 4. do 16. 4. – obálku označit
ZÁPIS
4. osobním odevzdáním ve škole bez přítomnosti dítěte po předchozí rezervaci
času v rezervačním systému – pouze ve středu 7. 4. a ve čtvrtek 8. 4. od 14 do
18 hodin
s sebou si rodiče musí vzít občanský průkaz a vlastní psací potřeby - upozorňujeme,
že zápis bude probíhat přes okno, rodiče tedy budou při předávání dokumentů stát
venku (vezměte do úvahy v případě špatného počasí
Ve všech případech musí rodiče poslat nebo donést tyto dokumenty:
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – žádost si vyplníte a následně vytisknete na
webových stránkách MmB https://zapisdozs.brno.cz/ (u MŠ uvádějte i označení oddělení)
Přílohu k Žádosti – vyplněnou a podepsanou (opět vyplníte a vytisknete na webových
stránkách viz výše)
Kopii rodného listu dítěte (tato bude po ukončení zápisu skartována)
Kdo bude žádat o odklad, musí k výše uvedenému ještě dodat:
Žádost o odklad povinné školní docházky (žádost vyplníte a vytisknete na webových
stránkách MMB) https://zapisdozs.brno.cz/ a k žádosti doložíte dvě přílohy, které lze doložit
i později:
Zprávu (vyjádření) k Žádosti od Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálně
pedagogického centra
Zprávu (vyjádření) k Žádosti od odborného lékaře nebo klinického psychologa
Pokud nebude mít zákonný zástupce možnost doručit přihlášku a další dokumenty ve
stanovené době zápisu, zkontaktuje zástupkyni ředitele pro 1. stupeň.
Upozorňujeme, že chybějící, neúplně vyplněná nebo nepodepsaná Žádost o přijetí k
základnímu vzdělávání a příloha této Žádosti znamenají, že jste neprovedli zápis
dítěte!
Věnujte tedy přípravě všech materiálů k zápisu náležitou pozornost.
Dále upozorňujeme, že rozhodnutí o odkladu školní docházky může vydat pouze jedna
škola, proto žádáme rodiče, aby žádost o odklad podali pouze na své spádové škole.
O doručení žádosti budou rodiče hromadně informováni dne 20. 4. na e-mailovou adresu
uvedenou v přihlášce.

Seznam přijatých žáků zveřejní škola na svých webových stránkách a na vstupní brance nad
hlavním schodištěm v termínu 16. 5. - 31. 5. 2021. Kladná rozhodnutí o přijetí žáků
nebudeme individuálně rozesílat v písemné podobě.
Rozhodnutí o nepřijetí naopak budou zákonnému zástupci zaslána písemně.
Seznam ulic, které patří do spádové oblasti naší školy, je zveřejněn ve Vyhlášce MMB.
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků, na které předáme další informace týkající se
budoucího 1. ročníku, se uskuteční podle aktuální epidemiologické situace (předpokládaný
termín květen, červen).
Máme dostatečnou kapacitu, abychom mohli přijmout všechny přihlášené děti.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 774 639 169 - zástupkyně ředitele.
Těšíme se na Vaše děti v 1. třídách.
Bronislava Jašková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

