
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 

Termín prezenčního zápisu: 14. 4. 2023 13:00 - 18:00 (přesný čas si stanovíte 
sami zapsáním do tabulky, kterou obdržíte na své mailové účty 31. 3. 2023) 

 Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků 

Co s sebou vzít k zápisu: 
 

 Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 

 Vyplněný dotazník s osobními údaji dítěte. 

 Rodný list dítěte. 

 Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. 

 Rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (pouze v případě,  
že odklad byl vydán na jiné základní škole než na ZŠ Újezd u Brna). 
 

Všechny potřebné formuláře najdete na webových stránkách naší školy v sekci  
Pro žáky a rodiče – Pro budoucí prvňáčky. 

 
Dbejte prosím na správnost a úplnost údajů.  
 
Výše uvedené platí i pro děti, které měly v loňském roce odklad. 
 
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání 
 
V případě, že počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání přesáhne stanovený 
počet volných míst, bude při vyhodnocování žádostí postupováno níže uvedeným 
způsobem a přednostně budou přijati žáci v následujícím pořadí: 
 

1. Dítě má trvalé bydliště v Újezdě u Brna (spádová oblast pro naši školu). 
2. Dítě nemá trvalé bydliště v Újezdě u Brna, ale sourozenec navštěvuje naši 

školu. 
3. Dítě nemá trvalé bydliště v Újezdě u Brna, ale navštěvuje přípravnou třídu 

naší školy. 
4. Dítě nemá trvalé bydliště v Újezdě a Brna a nemá sourozence v naší škole. 
 

V případě, že by došlo k rovnosti u některého z uvedených kritérií, bude vedení školy 
u tohoto kritéria losovat (dle doporučení veřejného ochránce práv). 
 
 
Žádost o odklad školní docházky 
 
Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky najdete opět na webových 
stránkách naší školy. Žádost o odklad MUSÍ být podána řediteli školy do 31. 
května 2023. K žádosti je třeba přiložit 2 dokumenty (doporučující zprávu z PPP  
a doporučující zprávu od lékaře nebo klinického psychologa.)  

Pokud víte jistě, že budete žádat o odklad, je nutné se co nejdříve objednat  
do Pedagogicko-psychologické poradny, protože jsou dlouhé čekací lhůty. Druhá 
doporučující zpráva stačí od dětského lékaře vašeho dítěte.  



Po splnění výše uvedených požadavků bude vašemu dítěti vystaveno rozhodnutí  
o odkladu.  

Rozhodnutí o přijetí 

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude 
oznámeno vyvěšením seznamu na webových stránkách a vývěsce školy.  
V seznamech bude každé dítě uvedeno pod registračním číslem, které obdržíte  
při zápisu. (Registrační číslo si proto poznačte.)  
Předpokládaný termín zveřejnění seznamu nejpozději  12. 5. 2023. 
 

Přípravná třída 

Pokud zvažujete umístění dítěte do přípravné třídy, požadujte v PPP doporučení  
pro návštěvu přípravné třídy.  

Žádost k přijetí do přípravné třídy je potřeba odevzdat do 31. 5. 2023. 

 
 
Schůzka zákonných zástupců před nástupem do 1. třídy 
 
V červnu se bude konat informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků, kde budou 
zákonným zástupcům předány všechny potřebné informace k zahájení školní 
docházky. O termínu schůzky budete včas informováni prostřednictvím webových 
stránek školy.  
 
 
Vážení rodiče, těšíme se na Vašeho školáčka, na Vás i na spolupráci s Vámi. Pokud 
budete mít jakékoliv dotazy, nejasnosti či problémy, obraťte se na nás, rádi 
pomůžeme, zodpovíme či poradíme. 
 
Kontaktujte nás: 
Mgr. Marie Životská, zástupkyně ředitele školy,  
marie.zivotska@ujezdubrna.info 
Mgr. Vladan Kupsa, ředitel školy, vladan.kupsa@ujezdubrna.info 
  
V Újezdě u Brna 6. 2. 2023 
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