
ZÁPIS DO 1. TŘÍD 

  

čtvrtek 7. 4. 2022  15,00-18,00 hod. 

pátek  8. 4. 2022  15,00 -18,00 hod. 

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti s odkladem školní 

docházky pro školní rok 2021/2022. Je možné zapsat i děti, kterým bude 6 let až po   

1. 9. 2022. Podmínkou je doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny (narození 

do 31. 12. 2016) nebo doporučení PPP a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2016). 

Ve školním roce 2022/2023 otevřeme tři první třídy. Vzhledem k prostorovým 

možnostem školy a kapacitě budov i počtu tříd druhého stupně předpokládáme 

celkový počet žáků v budoucích prvních třídách do 90 žáků. 

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat 29. 3. 2022         

v 9:00, 10:00 a 11:00 hodin. Po telefonické domluvě na tel.: 548 422 742               

(Mgr. Kateřina Jelínková, zástupkyně ředitele) je možné se domluvit jak na prohlídce 

školy, tak i na individuálním termínu zápisu. 

 A) Informace pro zákonné zástupce doprovázející děti k zápisu: 

1. Registrujte se na těchto stránkách http://zapisdozs.brno.cz/ 

Je bezpodmínečně nutno provést registraci do elektronického systému u všech 

dětí, u nichž nastala povinnost zápisu k PŠD, a to ještě před termínem vlastního 

zápisu na škole.  Máte možnost  se v tomto systému rozhodnout, zda budete 

žádat o přijetí k PŠD, nebo o odklad PŠD. 

2. Zároveň si na stejné webové adrese rezervujte termín a čas na naší 

škole, vyhnete se tak dlouhému čekání. 

3. K zápisu si přineste platný občanský průkaz, rodný list dítěte, případně 

potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud nesouhlasí s trvalým bydlištěm 

zákonného zástupce. 

4. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby 

doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

5. Spádovost bydliště si můžete ověřit také na této stránce: 

http://zapisdozs.brno.cz/ 

Chci přijetí k povinné školní docházce (PŠD) 

Po provedení registrace a zadání potřebných údajů do systému elektronického zápisu 

města Brna je nutno vytisknout žádost o přijetí k povinné školní docházce.  Žádost 

vytiskněte celou včetně přílohy Informační povinnost, kterou je nutno podepsat 

(4 strany). Nezapomeňte podepsat i žádost o přijetí k povinné školní docházce. 

Vytištěnou žádost, podepsanou oběma rodiči, přineste s sebou k zápisu. 

Kromě přihlášky vyplňuje zástupce dítěte ještě Zápisní lístek (ke stažení na 

odkazu -  https://zsblazkova.cz/dokumenty/zlistek.docx). Zápisní lístek je nutno 

http://zapisdozs.brno.cz/
http://zapisdozs.brno.cz/
https://zsblazkova.cz/dokumenty/zlistek.docx


stáhnout ze stránek školy, mít jej vyplněný dopředu a podepsaný. Pokud má dítě v naší 

škole, případně v MŠ Nejedlého sourozence, je nutno to uvést do Zápisního lístku. 

Chci odklad povinné školní docházky (PŠD) 

Pokud jste rozhodnuti žádat o odklad PŠD, po provedení registrace a zadání 

potřebných údajů do systému elektronického zápisu je nutno vytisknout žádost o 

odklad PŠD.   

K žádosti je nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, nebo 

speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře nebo klinického 

psychologa. 

Pokud již máte patřičné podklady pro odklad PŠD včetně přílohy vyřízené, doložte je 

spolu s žádostí a rozhodnutí bude možno následně vydat. Pokud potřebné podklady 

nemáte, bude řízení přerušeno a budete vyzváni k doplnění podkladů pro vydání 

rozhodnutí o odkladu PŠD ve školou stanoveném termínu. 

Kritéria 

a) V případě, že počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání nepřesáhne 

stanovený počet volných míst v prvních ročnících následujícího školního roku, budou 

přijati všichni zájemci na základě takto podaných žádostí. 

b) V případě, že počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání přesáhne stanovený 

počet volných míst v prvních ročnících následujícího školního roku, bude při 

vyhodnocování žádostí postupováno následujícím způsobem: 

 přednostně budou přijaty dětí (žáci), jejichž trvalé bydliště náleží do 

spádového obvodu školy (dále jen spádové děti). 

 pokud počet spádových dětí překročí počet stanovených volných míst, čímž 

by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno 

losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. 

Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím 

pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se 

budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy 

pro příslušný školní rok.          

 pokud nebudou všechna stanovená volná místa naplněna spádovými dětmi, 

budou po spádových dětech přednostně přijímány děti (žáci) nepatřící do 

spádového obvodu v tomto pořadí důležitosti: 

1. sourozenec navštěvuje ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 

2. dítě navštěvuje MŠ Brno, Nejedlého 13 

3. losování ze zbývajících žádostí až do stanoveného počtu volných míst 

Případné dotazy k zápisu směřujte na Mgr. Kateřinu Jelínkovou, zástupkyni ředitele - 

tel.: 548 422 742 

 



 B) Přijímací řízení 

1. Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se 

vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů 

pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče, a to následujícími způsoby: 

 Na dveřích u hlavního vchodu do budovy školy 

 Na webových stránkách školy www.zsblazkova.cz 

 Na stránkách http://zapisdozs.brno.cz 

Seznam žáků na dveřích a na webu školy bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. 

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 9. 5. 2022 

Pro rodiče přijatých dětí bude ještě před koncem školního roku uspořádána 

informační schůzka. O termínu vás budeme informovat e-mailem a přes webové 

stránky. 

2. Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,        

o čemž budou informováni e-mailem odpovědným pracovníkem ZŠ. Uvedené se v 

souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců 

dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty. 

3. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o 

přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání  

se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů. 

4. O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu 

vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Brna je 

to tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje prostřednictvím ředitele školy. 

Kontakty: 

Mgr. Kateřina Jelínková, zástupkyně ředitele, tel.: 548 422 742 

Pro více informací sledujte naše webové stránky: www.zsblazkova.cz 
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