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1. Vyplňte elektronickou „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ na adrese  
http://zapisdozs.brno.cz. Systém bude otevřen od 1. 3. 2021 do termínu 
zápisu. Ve výjimečných případech nabízíme během března 2021 možnost 
vygenerovat přihlášku i rezervaci na sekretariátu školy.  

2. Vzhledem k epidemiologickým opatřením musíte využít rezervační systém na  
http://zapisdozs.brno.cz a vybrat si konkrétní čas ve stanovených termínech 
a hodinách (viz bod 5). 

3. Dva možné způsoby průběhu zápisu: 

- Pokud bude zakázán vstup dětí do školy, pak bez přítomnosti dítěte 
formou pouhého předání žádosti zákonného zástupce dítěte 

- Formální a motivační část zápisu za osobní přítomnosti dítěte u zápisu 

4. 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 
zákonného zástupce). 

5. Zápis do 1. třídy se uskuteční v ZŠ Horníkova 1: 

• v pátek 9. 4. 2021 od 14:00 do 18:00, 

• v sobotu 10. 4. 2021 od 9:00 do 12:00. 

6. V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů dostavit k zápisu v daném 
termínu, domluvte si náhradní termín se zástupkyní pro I. stupeň: 
tel. 725 430 377 nebo e-mail  afialova@zshornikova.cz. 

7. K zápisu se dostaví i zákonní zástupci s dětmi, které měly odklad v loňském 
školním roce. Přijdou také zákonní zástupci, kteří odklad v letošním roce 
zvažují nebo mají doporučený. 

8. Do 30 dnů ode dne zápisu rozhodne ředitel školy o přijetí či nepřijetí dítěte 
k povinné školní docházce. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod kódy  

u hlavního vchodu do budovy školy a e-mailem. 

9. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce o odklad povinné školní 
docházky písemně nejpozději do 30. 4. 2020. Žádost musí být doložena 
doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. K zápisu se ale musí dostavit! 

Mgr. Alena Fialová, zástupkyně ředitele 
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