Informace o organizaci zápisu k
povinné školní docházce pro školní
rok 2022/2023
7. a 8. dubna 2022
ZÁPIS PROBĚHNE ZA OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE S RODIČEM VE ŠKOLE

ve čtvrtek 7. dubna a v pátek 8. dubna 2022
vždy od 14:00 do 18:00 hodin

V případě, že se nebudete moci zúčastnit zápisu z vážných důvodů v těchto dvou
určených dnech, kontaktujte školu telefonicky nebo emailem:
547 218 242 / 737 733 387 / 605 120 888
info@zsbos9.cz / kotolanova@zsbos9.cz
Kapacita: 68 dětí + 14 dětí do přípravné třídy



Kritéria pro přijímání žáků:
a) dítě, které dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2022
b) dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12 2022 s doporučením školského
poradenského zařízení
c) dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023 s doporučením školského
poradenského zařízení + s doporučením odborného lékaře.




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.

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu spádové školy.

ORGANIZACE ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE:
Od 16. 3. si rodič vygeneruje, vyplní a vytiskne žádost (o přijetí k povinné školní docházce / o
odklad povinné školní docházky / o přijetí do přípravné třídy) v aplikaci https://zapisdozs.brno.cz.
Také si zde může zarezervovat hodinu, kdy přijde v určený den k zápisu (v aplikaci
https://zapisdozs.brno.cz - Rezervace).
Organizace zápisu má 2 části - formální a motivační. Zákonný zástupce přijde s dítětem v den
zápisu do školy. Projdou spolu "zábavnou pohádkovou cestou", která končí ve třídě, kde bude
probíhat druhá – motivační - část zápisu.

A) FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:
Zákonný zástupce předloží:
Žádost o přijetí k PŠD / odklad PŠD dítěte (vygenerovanou na https://zapisdozs.brno.cz),
Rodný list dítěte,
Doklad totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas)
Zákonný zástupce podá (pokud existují) informace o podpůrných opatřeních pro
budoucího žáka školy: o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání, závěrech vyšetření
uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, o zdravotní způsobilosti dítěte ke
vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.






Pro odklad povinné školní docházky:
Rodič může zažádat ředitelku ZŠ pro své dítě, které není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
o odklad povinné školní docházky.
V době zápisu pak přinese k žádosti o odklad povinné školní docházky tyto přílohy:
1. doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
2. doporučení odborného lékaře (nejčastěji pediatr) či klinického psychologa

B) MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU:







Probíhá ve třídě.
Cílem této části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a
příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Je možností vzájemného seznámení
dítěte a zákonných zástupců se školou a pedagogy.
Motivace začíná pohádkovou cestou, na které předškolák plní rozmanité motivační úkoly
s herními prvky.
Ve třídě absolvuje motivační rozhovor s paní učitelkou (v délce asi 20 minut), kdy se
zábavnou formou zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností
Motivační část není podmínkou přijetí.

Rozhodnutí o přijetí / odkladu PŠD vydává ředitelka obvykle nejpozději do 30 dnů od zahájení
řízení.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
(PRO DĚTI S ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY)
Pokud je dítěti doporučen poradenským zařízením a lékařem odklad PŠD, může rodič podat žádost
o přijetí dítěte do přípravné třídy.
Zákonný zástupce:
 vygenerujete, vyplní a vytiskne Žádost o přijetí do přípravné třídy v elektronické aplikaci
https://zapisdozs.brno.cz/. V případě technických problémů s generováním či tiskem žádosti
kontaktujte školu (kotolanova@zsbos9.cz), pomůžeme vám.


Vyplní ji, vytiskne a podepíše



K žádosti přiloží 2 dokumenty:
A) doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) pro
umístění dítěte v přípravné třídě
B) rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ze ZŠ, ve které byl dítěti
udělen při zápisu odklad PŠD.

Žádost + obě přílohy doručí k nám do základní školy od 7. dubna, nejdéle však do 30.
dubna 2022. Žádost je možno podat i v případě, že některou z obou příloh doručí zákonný
zástupce dodatečně.



OSTATNÍ INFORMACE



Další informace o škole získáte na www.zsbos9.cz
Pokud budete potřebovat cokoliv zkonzultovat či vysvětlit, neváhejte nás kontaktovat.
Školu si můžete i prohlédnout (po předchozí telefonické domluvě), rádi se vám budeme
věnovat.
V případě, že se nebudete moci zúčastnit zápisu 7. či 8. 4., informujte nás.



Pro budoucí prvňáčky chystáme edukativně- stimulační skupinky:





Jedná se o návštěvu rodiče s dítětem 1x týdně 45 minut (většinou od 15:30 hod.) s cílem
adaptace dítěte na nové školní prostředí.
Pravděpodobně budou zahájeny v dalším týdnu po zápisu (ve středu 13. 4.)
Proběhne 5 - 10 setkání (po dohodě s rodiči)
Přihlásit se můžete při zápisu.
Poplatek = 300,- Kč za dítě

547 218 242 / 737 733 387 / 605 120 888
info@zsbos9.cz / kotolanova@zsbos9.cz

Informace k otevření PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ve školním roce
2022/2023
Vážení rodiče,
dovolte mi informovat Vás o tom, že naše základní škola bude od 1. září 2022 opět otevírat
přípravnou třídu ZŠ pro děti s odkladem povinné školní docházky v budově ZŠ Bosonožská.
Výuka v přípravné třídě probíhá podle Školního vzdělávacího programu sice hravou, avšak
oproti MŠ více organizovanou formou, přiměřenou individuálním potřebám dítěte daného věku.
Cílem práce v přípravné třídě je snadná adaptace Vašeho dítěte na nové školní prostředí a
především cílená individuální podpora těch nedostatků jeho rozvoje, které byly příčinou odkladu
školní docházky a které diagnostikovalo školské poradenské zařízení.
Záměrem výchovně vzdělávacího programu v přípravné třídě je tedy:


příprava na bezproblémový nástup do 1. třídy následující školní rok v kterékoliv ZŠ



rozvoj fyzických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte s cílem zvládání
každodenních nároků povinné školní docházky;



individuální přistup ke každému dítěti, využívání účinných metod a forem práce s ohledem
na věkové a individuální potřeby (vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit,
preference hravé a tvořivé činnosti, podpora dětské zvídavosti, apod.)



vedení dětí k samostatnosti, k posilování jejich sebevědomí a k prodlužování záměrné
pozornosti;



návaznost na práci specialistů – logopedů, psychologů, úzká spolupráce s rodinou;



podpora prosociálního chování, kamarádství, ohleduplnosti, spolupráce a sounáležitosti
s kolektivem s cílem vytváření příjemné atmosféry prostředí.

Vyučování probíhá od 8:00 – 11:40 hodin v klidných prostorách školní družiny. Hygienické
přestávky jsou stanoveny s ohledem na potřeby žáků - nezvoní. Do výchovného a vzdělávacího
procesu jsou zařazovány nové alternativní programy. Děti tak nejsou přetěžovány, ale získávají co
nejvíce dovedností, poznatků. Velkou výhodou a předpokladem pro individuální práci je snížený
počet dětí ve třídě – třída bude otevřena při minimálním počtu 10 žáků a naplněna bude
maximálně do počtu 14 žáků.
Děti mají pro své činnosti k dispozici všechny prostory školy - i počítačovou učebnu, tělocvičnu,
hřiště. Společně s žáky 1. stupně navštěvují kulturní akce a výchovné programy, projekty apod.
Každému dítěti je k dispozici po dopoledních aktivitách školní družina (ŠD), a to od 6:30 –
7:45 hodin a od 11:40 – 16:30 hodin. Také stravování je zajištěno dopolední svačinkou a obědem
ve školní jídelně.
O zařazování žáků do přípravné třídy ZŠ rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného
zástupce dítěte a doporučení školského poradenského zařízení, které zákonný zástupce přiloží
k žádosti.
Školné rodiče nehradí.
Případné doplnění informací získáte u nás ve škole při osobní návštěvě, rádi Vám je kdykoliv
poskytneme. Nabízíme také možnost návštěvy výuky v přípravné třídě (po telefonické domluvě).

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
ve školním roce 2022/2023
Na základě písemné žádosti zákonného zástupce, podané od 7. dubna 2022 budou děti přijímány
do přípravné třídy ve školním roce 2022/2023 pokud:
1. byl dítěti doporučen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 a rodič
písemně doloží tuto skutečnost (rozhodnutí ředitele školy o odkladu povinné školní
docházky)
2. pokud je vzdělávání v přípravné třídě doporučeno poradenským zařízením a rodič písemně
doloží tuto skutečnost
Přijímací řízení
Přijetím přihlášky se rozumí podání písemné žádosti k zařazení věcně a místně příslušnému
správnímu orgánu, kterým je v případě zařazení dítěte do přípravné třídy základní škola.
Přihlášky se přijímají v termínu od 7. 4. 2022
Při přijímání přihlášek je nutné předložit ve škole:
1. Žádost o přijetí (Vygenerujete Žádost o přijetí v elektronické aplikaci
https://zapisdozs.brno.cz/. V případě technických problémů s generováním či tiskem žádosti
kontaktujte školu (kotolanova@zsbos9.cz), pomůžeme vám.
2. Rozhodnutí ředitele školy o odkladu povinné školní docházky (obdrží rodič po zápisu do 1.
třídy ve škole, kde bylo dítě u zápisu)

3. Doporučení k zařazení do přípravné třídy ze školského poradenského pracoviště, tedy SPC
či PPP (může být součástí doporučení k odkladu povinné školní docházky)

Legislativní ukotvení přípravných tříd
Základním právním předpisem upravující vzdělávání v přípravné třídě je zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění (dále též jen „školský zákon“), § 47. Dalším právním předpisem, kterým se řídí
zřízení přípravných tříd je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.
Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).
Ustanovení § 47 odst. 1 školského zákona zní:
„Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno
oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, mohou zřizovat přípravné třídy
základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je
předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl
povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat
nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný
souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a
náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat
církevní školy, souhlas ministerstva.“
Z legislativy vyplývá:
1. Třída bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí.
2. Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je maximálně 15.
3. V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči (než kolik umožňuje kapacita přijmout),
budou přednostně přijaty děti ze spádové oblasti. O přijetí dětí mimo spádovou oblast bude
na úrovni výše uvedených kritérií rozhodnuto losem za účasti vedení školy a zástupce ze
školské rady při ZŠ. V případě, že počet dětí ze spádové oblasti převýší kapacitu, bude
losováno mezi nimi.
4. Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje, se
oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem
řízení u každého uchazeče.
5. Seznam, který obsahuje datum zveřejnění, se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve
škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15
dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje přihlášce o
zařazení dítěte do přípravné třídy, za oznámená.
6. Rozhodnutí o nezařazení dítěte se doručuje v souladu se správním řádem zákonným
zástupcům nepřijatých uchazečům.
7. Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 83 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu a v
souladu s § 68 odst. 5 zák. č.500/2004 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta k podání odvolání počíná běžet ode dne
následujícího po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky základní školy.
8. Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je
součástí školního vzdělávacího programu.
9. Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první ročník.
10. Vyučující přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o
průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o
dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání.
11. Dále zpráva obsahuje:
a. vyjádření speciálních vzdělávacích potřeb, předpokládaných schopností, nadání a
zájmů dítěte,
b. případné doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu pro vzdělávání
dítěte v dalším období,
c. další doporučení pro vzdělávání dítěte.
12. Zprávu podle bodu 10 předá škola na konci druhého pololetí školního roku zákonnému
zástupci dítěte a škole, ve které bude dítě plnit povinnou školní docházku, pokud se
nejedná o školu, ve které bylo dítě zařazeno do přípravné třídy. Zároveň se zpráva stává
součástí dokumentace školy.
13. Ředitelka školy může vyřadit dítě z přípravné třídy:
a. na žádost zákonného zástupce dítěte,
b. po předchozím prokazatelném písemném upozornění zákonného zástupce dítěte,
jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte do přípravné třídy nejméně
jeden měsíc nepřetržitě nedochází, nebo
c.

po předchozím prokazatelném písemném upozornění zákonného zástupce dítěte,
jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí
30 dní ve školním roce.

14. Ředitelka školy přihlédne před rozhodnutím o vyřazení dítěte z přípravné třídy vždy k zájmu
dítěte.
V Brně dne 5. ledna 2022
Mgr. Lenka Špačková
ředitelka školy

INFORMACE O ZŠ, BRNO, BOSONOŽSKÁ 9
školní rok 2022/2023
Představujeme Základní školu, Brno, Bosonožská 9, příspěvkovou organizaci.

Areál školy se nachází v městské části Starý Lískovec na jihozápadním okraji Brna. Je dopravně
velmi dobře dostupný (BUS 51, 403, 404, TRAM 6 a 8). Škola je úplná se dvěma s třídami v
každém ročníku od 1. do 9. třídy. Budova školy a sportovní areál jsou nedávno zrekonstruované.
V běžných třídách míváme přiměřené počty žáků - okolo 23 na I. stupni a 25 na II. stupni. Tyto
počty umožňují kvalitní individuální a diferencovanou práci se všemi žáky. Ve škole působí plně
kvalifikovaný, genderově i věkově vyvážený pedagogický sbor včetně 12 speciálních pedagogů.
S vyučujícími spolupracují asistenti pedagoga - společně podporují žáky s potřebami podpůrných
opatření. V rámci školního poradenského pracoviště pracuje ve škole školní psycholožka a dvě
speciální pedagožky.
Výuka probíhá v kmenových třídách i odborných učebnách (učebna výtvarné i hudební výchovy,
přírodopisu, cizích jazyků, cvičná kuchyňka, školní dílny, 2 tělocvičny, 2 počítačové učebny,
multimediální učebna k výuce chemie a fyziky). Všechny učebny jsou vybaveny projekčním
zařízením - interaktivními tabulemi či dataprojektory. Technické vybavení umožňuje realizaci
názorné výuky a podporu počítačové gramotnosti žáků. Žáci se od 6. ročníku dělí v některých
vyučovacích hodinách na skupiny při výuce češtiny, matematiky a ve všech hodinách cizích jazyků.
V rámci zájmového vzdělávání poskytujeme pro žáky 1. stupně možnost umístění do školní družiny
(denně mimo prázdniny od 6:30 – 7:45 a od konce vyučování do 16:30 hodin).
Školní vzdělávací program je zaměřen všeobecně – cílem je poskytnout žákům všestranné základy
vzdělání pro jejich následný profesní rozvoj. Výuka je realizována rozmanitými formami. Žákům
nabízíme možnost účastnit se lyžařského kurzu, poznávacích a jazykových exkurzí v rámci celé
Evropy, škol v přírodě, celé řady dalších akcí doplňujících výuku a samozřejmostí je i pestrá
nabídka zájmové činnosti. Realizujeme různé výukové projekty ročníkové i celoškolní. Jsme také
zapojeni do projektů s finanční podporou MMB, KÚ JmK, MŠMT, MŽP i EU.
Součástí školy je také školní kuchyně s jídelnou. Žáci mají možnost si zakoupit vedle obědů také
svačinky.
Vzděláváme žáky z okolních neúplných základních škol: z Moravan, Bosonoh, Popůvek a také
Ostopovic. Máme dostatečnou kapacitu k otevření samostatné 6. třídy pro žáky z těchto lokalit
v nadcházejícím školním roce 2022/2023.
V případě zájmu o přijetí dítěte do naší školy nabízíme možnost návštěvy (v případě příznivé
epidemické situace). Rádi se vám budeme věnovat i individuálně, nejlépe po předchozí domluvě.
Podrobnější informace jsou umístěny na webových stránkách.
Těšíme se na setkání s vámi u nás ve škole.

DESATERO PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKA
Jak můžete pomoci svému dítěti:
• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte
mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost
a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete
i jeho slovní zásobu.
• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky
i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou
zralost dítěte.
• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně
to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i
vám.
• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání
odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro
děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní
docházky.
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská
pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí
apod.

