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Nástup dítěte do mateřské nebo základní školy je 
důležitým životním zlomem v životě dítěte i rodiče

Během našeho života jsou události, na které vzpomínáme celý
život, nástup dětí do mateřských nebo základních škol
bezpochyby patří k nim. Většina z nás si patrně nepamatuje na
okamžik, když nastoupila do mateřské školy, ale určitě si všichni
vybavíme alespoň nějaké příběhy.
Pro děti to znamená zásadní změnu, poznají nové kamarády, nové
návyky nebo autority. Pro rodiče se může proměnit styl života
nebo zažité stereotypy. A každý z rodičů chce pro své dítě to
nejlepší zázemí.
To nejlepší pro děti, rodiče i pedagogy chceme i my ve vedení
města. Proto již čtvrtým rokem pořádáme semináře pro rodiče
budoucích prvňáčků. Snažíme se přehledně informovat a pomoci
s veškerými dotazy veřejnosti i pedagogů.
V této nelehké době distančního vzdělávání je rozhodování, jakou
školu vybrat, ještě náročnější. I proto jsme pro vás připravili tento
Newsletter, ve kterém vás chceme seznámit se všemi důležitými
informacemi týkajícími se zápisů do základních i mateřských škol.
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Spádovost škol

Podle školského zákona musí každá škola přijmout žáka ze své spádové oblasti, pokud se rodiče
nerozhodnou, že jejich potomek bude navštěvovat školu v jiné spádové oblasti. Spádové oblasti jsou
upraveny obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Brna. Pro mateřské a základní školy existují různé
spádové oblasti, které lze dohledat v přehledné mapě na odkazech gis.brno.cz/mapa/spadovost-skol nebo
gis.brno.cz/mapa/spadovost-skolek

Hledáte tu správnou školu, 
vyzkoušejte katalog škol

Každý rodič chce pro své dítě tu nejlepší školu.
Pro každého to ale znamená něco jiného. Někdo
chce intenzivní výuku jazyků, někdo jiný zase
preferuje zaměření na sport, matematiku nebo
hudební výchovu.
Pak jsou děti, které musí dodržovat různé druhy
diet či jiné alergie.
Paleta brněnských základních a mateřských škol
je opravdu pestrá, proto všem doporučujeme při
hledání té pravé školy pro vaše dítě využít
našeho katalogu základních a mateřských škol.
Do katalogu si jednoduše zadáte vaše požadavky,
které na školu kladete a systém vám najde školy,
které vašim požadavkům vyhovují. Tento katalog
škol hledejte na adrese bit.ly/katalog-skol



Zápisy dětí do základních škol

Zápis má tři důležité části - vydávání přihlášek, sběr přihlášek a přijímací řízení.
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1.
Vydávání přihlášek

Přihlášku dítěte k základnímu vzdělávání lze získat třemi způsoby v období
od 1. března do 30. dubna.

Prvním způsobem je ELEKTRONICKÉ VYDÁNÍ PŘIHLÁŠKY na adrese http://zapisdozs.brno.cz

Druhým způsobem je VYZVEDNUTÍ VE ŠKOLE. Na každé základní škole ředitel stanoví dny,
ve kterých lze přihlášku získat.

Třetím způsobem je VYZVEDNUTÍ NA ODBORU ŠKOLSTVÍ. Přihlášku si můžete osobně
vyzvednout na Odboru školství a mládeže na Dominikánském náměstí 3. V pondělí
a ve středu od 8 do 17 hodin.

2.
Sběr přihlášek - zápis

Sběr přihlášek probíhá od 1. dubna do 30. dubna na jednotlivých školách. Konkrétní čas
určuje ředitel školy.

Přihlášku je možné do školy doručit skrze datovou schránku, e-mailem s uznávaným
elektronickým podpisem, poštou nebo osobně. Přihlášku lze současně podat na více
základních škol.

Do 31. května může také zákonný zástupce dítěte požádat o odklad školní docházky
z důvodu nedostatečné tělesné či duševní vyspělosti dítěte.

3. Přijímací řízení

Probíhá do 30 dnů od zápisu.

Průběh přijímacího řízení lze sledovat na stránkách http://zapisdozs.brno.cz. Zákonní
zástupci budou o výsledcích informováni telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem nebo
písemným doručením, a to na základě údajů poskytnutých v přihlášce.

O případném odvolání proti rozhodnutí ředitele o přijetí či nepřijetí k základnímu vzdělávání
rozhoduje krajský úřad.

http://zapisdozs.brno.cz
http://zapisdozs.brno.cz


Zápisy dětí do mateřských škol

Zápis má tři důležité části - vydávání přihlášek, sběr přihlášek a přijímací řízení.
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Vydávání přihlášek

Přihlášku dítěte k základnímu vzdělávání lze získat třemi způsoby v období od 1. dubna do
30. dubna.

Prvním způsobem je ELEKTRONICKÉ VYDÁNÍ PŘIHLÁŠKY na adrese
https://zapisdoms.brno.cz/

Druhým způsobem je VYZVEDNUTÍ VE ŠKOLE. Na každé mateřské škole ředitelka stanoví
dny, ve kterých lze přihlášku získat.

Třetím způsobem je VYZVEDNUTÍ NA ODBORU ŠKOLSTVÍ. Přihlášku si můžete osobně
vyzvednout na Odboru školství a mládeže na Dominikánském náměstí 3. V pondělí a ve
středu od 8 do 17 hodin.

2.
Sběr přihlášek - zápis

Sběr přihlášek probíhá 3. a 4. května na jednotlivých školách. Konkrétní čas určuje
ředitelka mateřské školy.

Přihlášku je možné do školy doručit skrze datovou schránku, e-mailem s uznávaným
elektronickým podpisem, poštou nebo osobně. Přihlášku lze současně podat na více
mateřských škol. K zápisu potřebujete rodný list, místo trvalého pobytu dítěte a doložení
řádného očkování dítěte. V případě cizinců je zapotřebí předložit doklad o přechodném
pobytu dítěte, aby mohla být určena spádovost mateřské školy.

3.
Přijímací řízení

Probíhá od 17. května. Od tohoto termínu lze očekávat informaci o přijetí či nepřijetí dítěte
do mateřské školy.

Průběh přijímacího řízení lze sledovat na stránkách http://zapisdozs.brno.cz. Zákonní
zástupci budou o výsledcích informováni telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem nebo
písemným doručením, a to na základě údajů poskytnutých v přihlášce.

1.

https://zapisdoms.brno.cz/
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Pro více informací o programu MAP II rozvoje vzdělávání ve městě Brně sledujte 
naši facebookovou stránku nebo web Odboru školství a mládeže
Facebook - https://www.facebook.com/mapBrno/ ; Web OŠML - http://bit.ly/brno-odbor-skolstvi

Kontaktní údaje:
map.mestobrno@gmail.com, komunikace_map@brno.cz

O semináře pro rodiče budoucích prvňáčků je obrovský zájem

Zatímco se v současnosti nejvíce řeší, za jakých podmínek se děti znovu vrátí do školních

lavic, pomalu se blíží zápisy do základních i mateřských škol. Brno již počtvrté vypsalo

odborné semináře pro rodiče budoucích prvňáčků. Přestože se tento rok semináře konají

on-line formou, je o ně obrovský zájem.
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„Semináře se zaměřují na školní zralost dítěte. Nástup dítěte do základní školy je určitým životním

zlomem pro rodiče i pro děti. Žádný z rodičů tuto událost nechce podcenit a rád se poradí

s odborníky o své konkrétní zkušenosti. Celkem letos pořádáme šest seminářů a na každém máme

mezi 70 až 100 účastníky. Účast je tak až trojnásobná oproti předchozím rokům. Přičítáme to

jednak složité době, kdy rodiče nechtějí nic podcenit, ale zároveň se ukazuje, že se mezi rodiči

roznesla dobrá recenze na již uskutečněné semináře v předchozích letech. Pro některé rodiče je

i online forma semináře dostupnější, do budoucna proto zvažujeme, že budeme kombinovat online

semináře s prezenčními semináři,“ uvedl radní města Brna pro školství Jaroslav Suchý.

Semináře se uskutečňují pod vedením zkušených lektorů, kteří se problematice školní zralosti

dlouhodobě věnují. Finanční prostředky na uskutečnění seminářů putují z projektu Místního

akčního plánu rozvoje vzdělávání ve městě Brně.

Mgr. Jaroslav Suchý - radní města Brna pro školství, 
místopředseda ŘV MAP II

Foto: Odborný seminář pod vedením Mgr. Lenky Bínové

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Zápisy do ZŠ 2021

Vydávání přihlášky – od 1. 3. do 30. 4.

Sběr přihlášek – od 1. 4. do 30. 4.

Informace o přijetí – 30 dnů od zápisu

Zápisy do MŠ 2021

Vydávání přihlášky – od 1. 4. do 30. 4.

Sběr přihlášek – od 3. 5. a 4. 5.

Informace o přijetí – od 17. 5.
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