AKTUÁLNÍ informace
k organizaci zápisu k povinné školní docházce
pro školní rok 2020/2021
(v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19)



Kapacita:

66 dětí



Kritéria pro přijímání žáků:

a) dítě, které dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2020
b) dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12 2020
s doporučením školského poradenského zařízení
c) dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
s doporučením školského poradenského zařízení + s doporučením
odborného lékaře
Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem
trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

 Spádová oblast pro přijetí dětí do první třídy:
Bosonožská, Irkutská, Jemelkova, Klobásova (od č. 41), Kroupova (od č. 40), Krymská, Kurská, Kyjevská,
Palachovo náměstí, Sevastopolská, Točná (od č. 35), U Hřiště, ul. Kosmonautů (od č. 17). Část obce Moravany
pro žáky 1. – 5. ročníku vymezena ulicemi: Jabloňova, Krátká, Lískovecká, Luční, Na Rozcestí, Pod Remízkem,
Švédské kříže, U Hájku, V Jámách, Višňová.

Zápis se aktuálně uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole
A. PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ
 Termín podávání žádostí: 2. a 3. dubna, nejdéle do 30. 4. 2020
 Žádost o přijetí k povinné školní docházce:
a) je nutno vygenerovat v elektronické aplikaci https://zapisdozs.brno.cz/,
b) vyplnit, vytisknout ji, podepsat (POZOR – 2 podpisy!) – uveďte, zda máte zájem o školní družinu
c) k žádosti přiložit kopii rodného listu dítěte
d) k žádosti přiložit doporučení poradenského zařízení (v případě, že ho dítě má)
e) listiny doručit základní škole
 Způsoby přijímání žádostí o přijetí – jak výše uvedené dokumenty škole doručit:
a) Datovou schránkou (9a4mjw9)
b) E-mailem s elektronickým podpisem
c) Poštou jako doporučený dopis
d) Prostým emailem (tj. bez elektronického podpisu)s tím, že Vám bude určen (či po dohodě upřesněn)
termín pro návštěvu školy, kde žádost podepíšete osobně.
 Vydávání rozhodnutí: do 30 dnů od přijetí žádosti
B. VYŘÍZENÍ ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro dítě, které není přiměřeně vyspělé
 Termín přijetí žádostí o odklad: 2. a 3. dubna, nejdéle do 30. 4. 2020
 Žádost o odklad povinné školní docházky:
a) je nutno vygenerovat v elektronické aplikaci https://zapisdozs.brno.cz/,
b) vyplnit, vytisknout ji, podepsat (POZOR – 2 podpisy!)
c) k žádosti přiložit kopii rodného listu dítěte
d) k žádosti přiložit jak doporučení školského poradenského zařízení, tak i doporučení odborného
lékaře (dětského lékaře) či klinického psychologa
e) listiny doručit základní škole
f) v případě zájmu o umístění dítěte do přípravné třídy doporučujeme podat žádost o přípravnou třídu
současně se žádostí o odklad povinné školní docházky
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 Způsoby přijímání žádostí o odklad – jak výše uvedené dokumenty škole doručit:
a) Datovou schránkou (9a4mjw9)
b) E-mailem s elektronickým podpisem
c) Poštou jako doporučený dopis
d) Prostým emailem (tj. bez elektronického podpisu)s tím, že Vám bude určen (či po dohodě upřesněn)
termín pro návštěvu školy, kde žádost podepíšete osobně.
 Vydávání rozhodnutí: do 30 dnů od přijetí žádosti
V případě, že doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) nebo doporučení dětského lékaře bude teprve
vydáno, je nutno o tom školu uvědomit a doručit je neodkladně po jejich vydání.
C. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY - PRO DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
 Termín přijetí žádosti o přijetí do přípravné třídy: 2. a 3. dubna, nejdéle do 30. 4. 2020
 Žádost o přijetí do přípravné třídy:
a) je nutno vytisknout z webu školy (www.zsbos9.cz – část „dokumenty“ – část „formuláře ke stažení“),
b) žádost vyplnit, podepsat (POZOR – 2 podpisy!)
c) k žádosti přiložit kopii rodného listu dítěte
d) k žádosti přiložit doporučení školského poradenského zařízení pro umístění v přípravné třídě a
ještě rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ze ZŠ
e) listiny doručit základní škole
f) v případě zájmu o umístění dítěte do přípravné třídy doporučujeme podat žádost o přípravnou třídu
současně se žádostí o odklad povinné školní docházky
V případě, že doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) nebo rozhodnutí o odkladu bude teprve vydáno,
je nutno o tom školu uvědomit a doručit je ihned po jejich vydání.
 Způsoby přijímání žádostí o přijetí – jak výše uvedené dokumenty škole doručit:
a) Datovou schránkou (9a4mjw9)
b) E-mailem s elektronickým podpisem
c) Poštou jako doporučený dopis
d) Prostým emailem (tj. bez elektronického podpisu)s tím, že Vám bude určen (či po dohodě upřesněn)
termín pro návštěvu školy, kde žádost podepíšete osobně.
 Vydávání rozhodnutí: do 30 dnů od přijetí žádosti

Kontakty:

telefon do kanceláře školy: 547 218 242, 737 733 387
email – info@zsbos9.cz
www.zsbos9.cz
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