
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

- důležité informace  

Termín online zápisu: 6. 4. – 9. 4. 2021 prostřednictvím tohoto odkazu na webu 
ZŠ Újezd u Brna:    Online zápis. Pro online zápis do 1. třídy klikněte od 6. do 9. 4. 2021 zde. 

zde 

 Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků: 

Přihlášení k zápisu  
Pokud chcete své dítě přihlásit k zápisu v ZŠ Újezd u Brna (popř. budete žádat o 
odklad povinné školní docházky), rozklikněte prosím odkaz na webových stránkách 
naší základní školy (zs.ujezdubrna.info) – horní lišta a vyplňte elektronickou přihlášku 
k zápisu (vyplňte správně kontaktní e-mail a telefon). Odkaz bude aktivní od 6. 4. 
2021 do 9. 4. 2021. Poté obdržíte potvrzovací e-mail, jehož součástí bude žádost o 
přijetí ke stažení. Tuto žádost následně stáhněte, doplňte ostatní údaje a 
doručte škole nejpozději do 9. 4. 2021 jedním z následujících způsobů: 
 

● máte-li vlastní elektronický podpis, je možné poslat e-mailem, 
● máte-li datovou schránku, je možné poslat do datové schránky školy, 
● vytištěnou přihlášku doplňte, podepište a odevzdejte v kanceláři školy 

nebo vhoďte do schránky na budově školy, 
● poštou. 

 
Dbejte prosím na správnost a úplnost údajů na přihlášce.  
K přihlášce přiložte:  

● oskenovaný nebo okopírovaný rodný list dítěte 
● rozhodnutí o odkladu, pokud bylo toto rozhodnutí v loňském roce 

vašemu dítěti vydáno na jiné škole než naší (ZŠ Újezd u Brna).  
 
Výše uvedené platí i pro děti, které měly v loňském roce odklad. 
 
Žádost o odklad 
Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky najdete na webových 
stránkách naší školy v sekci Pro rodiče – Formuláře. Žádost o odklad MUSÍ být 
podána v době od 1. do 30. dubna. K žádosti je třeba přiložit 2 dokumenty 
(doporučující zprávu z PPP a doporučující zprávu od lékaře nebo klinického 
psychologa.) Pokud nemáte prozatím doporučující zprávy zajištěny, můžete podat 
žádost o odklad a v co nejkratším možném termínu dodat škole tyto přílohy. 

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.  

 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsujezd/KWE015_PrihlaskaZS.aspx


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 bude 
automaticky vygenerováno na přihlášce k zápisu podávané on-line. (Registrační číslo 
si proto poznačte.)  
Předpokládaný termín zveřejnění seznamu nejpozději 15. 5. 2021. 
 
Kritéria pro přijetí  
 

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního 
řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci 
mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného 
ve školském rejstříku. 

Pořadí přijatých bude určeno podle následujících kritérií. 

1. Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v Újezdu u Brna 
2. Poté budou přijati žáci mimo náš obvod, kteří mají na ZŠ Újezd u Brna 

sourozence. 
3. Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo školský obvod. 
4. V případě rovnosti následuje losování. 

 
Schůzka zákonných zástupců před nástupem do 1. třídy 
 
V případě příznivé epidemiologické situace se bude v červnu konat informační 
schůzka rodičů budoucích prvňáčků v základní škole, 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. Stanislava Žáčková, zástupkyně ředitele školy,  
stanislava.zackova@ujezdubrna.info 
Mgr. Vladan Kupsa, ředitel školy, vladan.kupsa@ujezdubrna.info 
  
V Újezdě u Brna 5. 3. 2021 
 
 
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 
 
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku 
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