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Základní informace
Přijetí žáka cizince do ZŠ nezávisí na legalitě jeho pobytu v ČR – podle školského zákona mají všichni cizinci, pokud 
pobývají na území ČR, přístup k základnímu vzdělávání za stejných podmínek jako občané ČR. Stejně tak mají cizinci 
přístup ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému školou, do které chodí.

Zákonný zástupce je v ČR povinen dítě ke školní docházce přihlásit. 
Povinná školní docházka se vztahuje na všechny žáky cizince pobývající na území ČR déle než 90 dní. Povinná školní 
docházka musí být splněna do 17 let věku žáka

Zanedbávání školní docházky je protizákonné.

Důležitá informace: 
V případě neúspěšného ukončení školní docházky do výše zmíněného věku je jedinou možností pro dokončení základ-
ního vzdělávání jednoletý dálkový speciální kurz pro ukončení základního vzdělávání.

Platí se v ČR za školné?
Ano i ne. Veřejné (státní) školy jsou bezplatné, na soukromých a některých církevních školách se platí školné.

Kdy může dítě nastoupit do školy?
Dítě, kterému bylo 6 let v době od začátku září do konce června, může být přijato ke školní docházce již v tomto školním 
roce (tedy na školní rok 2021/2022).
Pro přijetí do ZŠ absolvuje dítě v doprovodu zákonného zástupce přijímací pohovor, kde bude ověřena duševní i fyzická 
zralost dítěte nutná pro přijetí do školní docházky. O přijetí dítěte do základní školy musí požádat vždy zákonný zástup-
ce tohoto žáka/dítěte.

Důležitá informace:
Pokud není dítě dostatečně vyspělé, může jeho zákonný zástupce v době zápisu (od 31. května) požádat o odklad po-
vinné školní docházky. Ředitel školy může dítěti odložit povinnou školní docházku o 1 školní rok. Začátek povinné školní 
docházky lze odložit pouze do 8 let věku dítěte/žáka.

Pro odložení školní docházky musí zákonný zástupce žáka doložit:
- doporučení školského poradenského pracoviště (psycholog + speciální pedagog),
- posudek lékaře

Na jakou školu mohu své dítě přihlásit?
Výběr je ale na vás, záleží pouze na vašich preferencích. Nejlépe je ale vybrat školu v obci nebo městské části, kde máte 
místo trvalého pobytu (takovou školu nazýváme „spádová škola“).

Co je místo trvalého pobytu?
Jedná se o místo v ČR (dle zákona č. 133/2000 Sb.), kde máte nahlášený svůj pobyt (adresu, kde bydlíte).
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Co je spádová škola?
Spádová škola je taková škola, která je obvykle nejblíže místa trvalého pobytu dítěte (v příslušném školském obvodu). 
Toto dítě má dle vyhlášky nárok být přednostně přijato.
Jak zjistím, jaká je má spádová škola?
Aplikace GIS na této stránce: https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/spadove-obvody vám umožní najít vaši spá-
dovou školu podle zadání adresy vašeho trvalého pobytu.

Důležitá informace:
V případě překročení kapacity spádové školy zde může být přijetí vašeho dítěte odmítnuto. Z toho důvodu je umožně-
no podat přihlášku na více vámi vybraných škol.

Kdy se koná zápis?
Zápis do 1. tříd školního roku 2021/2022 se bude konat od 1. do 30. dubna 2021.
Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách www.zapisdozs.brno.cz.
V případě dotazů kontaktujte Mgr. Irenu Hudcovou
tel.: 542 172 181
e-mail: hudcova.irena.osmt@brno.cz

Jak zápis probíhá?
Formou přijímacího řízení. O přijetí/nepřijetí rozhoduje ředitel/ka školy. Případná nově vzniklá místa se obsazují v soula-
du se školským zákonem.

Důležitá informace:
Nedostatečná znalost vyučovacího jazyka nikdy nesmí být důvodem odmítnutí nového žáka na školu.
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Vydávání žádostí – přihlášek (od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021)
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání můžete získat třemi způsoby:

a. Elektronicky na internetové adrese: http://zapisdozs.brno.cz (v .pdf),
b. Osobně na základní škole – ve stanovených dnech od 1. 3. do 30. 4. 2021,
c. Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Adresa: Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 3
(pondělí a středa: 8 - 17 hodin).

Kontakty: 
Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel. 542 17 2181 
Marcela Hofbruckerová: hofbruckerova.marcela@brno.cz, tel. 542 17 2182

Jak získat žádost elektronicky?
Navštivte webovou stránku www.zapisdozs.brno.cz.
Po vygenerování žádosti získáte číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

• Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat.
• Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na ZŠ, sledujte aktuální informace na těch ZŠ, 

kam chcete svoje dítě přihlásit. Vyplňte správně a čitelně všechny povinné údaje ve formuláři.

Pro získání žádosti musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

Nastavení internetového prohlížeče 
Pro vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč Google Chrome, Safari, Misrosoft Edge, Firefox, 
Internet explorer verze 9 a vyšší a další

Rada!
Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

Postup při elektronickém vydávání žádosti
Postupujte tímto způsobem:

1. Navštivte úvodní stránku http://zapisdozs.brno.cz
2. Zadejte číslo pojištěnce (dítěte) a stiskněte tlačítko [Pokračovat]. V případě, že jste cizinec a nemáte průkaz 

pojištěnce zdravotní pojišťovny, pokračujte klikem na odkaz "Nemám číslo pojištěnce dítěte?".
3. Vyplňte formulář. - Zadejte údaje dítěte a zákonných zástupců.
4. Po vyplnění formuláře se dostanete na stránku „údaje žádosti o přijetí“, kde naleznete shrnutí vyplněných 

informací a možnost otevřít či stáhnout žádost ve formátu PDF.
5. Po stisku tlačítka [Změnit údaje žádosti o přijetí] se dostanete na formulář, kde je možné údaje upravit a 

znovu uložit.
6. Zkontrolujte si číslo žádosti (pravý horní roh stránky). Pokud máte z nějakého důvodu na vygenerovaných žá-

dostech různé číslo, tak do základních škol odevzdejte pouze jednu verzi se stejným číslem žádosti.

Rada!
Opětovný přístup k údajům dítěte si můžete ochránit zadáním vlastního hesla.
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Jak vyplnit trvalý pobyt dítěte? 
Správně zadaný trvalý pobyt dítěte je důležitý pro zjištění spádové školy. Při zadání lze využít tzv. našeptávač adres. 

Postupujte tímto způsobem: 
1. Napište název ulice. (Pokud vaše adresa nemáulici, uveďte část obce příp. název obce.) Po chvíli se objeví 

„našeptávač“ s nalezenými možnostmi. Můžete psát dál, nebo vybrat některou z navržených možností. 
2. Pokračujte zadáním orientačního, popisného nebo evidenčního čísla vašeho bydliště., 

(Našeptávač vám nabídne odpovídající možnosti.) 
3. Vyberte z nabídky vaši adresu trvalého pobytu a klikněte. Adresa bude automaticky doplněna. 
4. Pokud se adresu nepodařilo dohledat, objeví se informativní zpráva.

Co dělat s vytištěnou žádostí o přijetí?
• Vytiskněte stejný počet žádostí, jako je počet škol, na které chcete vaše dítě přihlásit (1 škola = 1 přihláška).
• Hlídejte si data zápisů vámi vybraných škol.
• V určené termíny doručte přihlášku na tyto vámi vybrané školy. 

Jak dohledám už vygenerované žádosti?
• Do formuláře “Vstup do systému“ napište číslo pojištěnce (dítěte) nebo heslo, které jste si zvolili.
• Po vstupu na úvodní stránku vyhledejte: žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Rada!
Pokud vám přihlášení nefunguje, zkontrolujte, zda máte v prohlížeči povolení používání cookies, případně zadejte údaje 
znovu. 

Důležitá informace: 
Pozor! Při chybném zadání čísla pojištěnce může dojít k zobrazení formuláře pro vydání nové žádosti o přijetí pod jiným 
číslem žádosti. Do základních škol však odevzdejte pouze jednu verzi se stejným číslem žádosti.

Co lze dělat v případě problému? 
Pokud se vám nedaří vygenerovat žádost, nebo si ji zpětně dohledat, kontaktujte správce systému na emailové 
adrese: zapisdozs@brno.cz. V textu vašeho e-mailu popište problém a uveďte potřebné údaje (jméno dítěte, identifikátor 
žádosti, příp. číslo pojištěnce dítěte) pro kontrolu a příp. opravu uložených údajů vaší žádosti.
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Sběr žádostí – přihlášek (1. 4. – 30. 4. 2021)
Sběr žádostí probíhá ve výše zmíněném období od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých základních školách.
Konkrétní hodiny určí ředitel/ka školy. Budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Rada!
Informujte se na adrese: http://zapisdozs.brno.cz o počtech volných míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance 
na přijetí vašeho dítěte.

Jak mohu podat žádost/přihlášku?
• písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě
• musíte být zákonný zástupce dítěte nebo musíte mít dokument, který vás opravňuje dítě zastupovat

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
a. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
b. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
c. poštou,
d. osobně.

Důležitá informace:
Pokud jste podali přihlášku s chybou (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), musí-
te do 5 dnů tuto chybu opravit/potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Pokud škola vyžaduje doložení rodného listu dítěte, stačí doložit prostou kopii dálkovým způsobem.
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě.

Dokumenty potřebné k zápisu:
• rodný list (případně jiný dokument, který dokládá zákonné zastoupení dítěte; může být i plná moc)
• doklad totožnosti rodiče a dítěte (např. cestovní pas, kata pobytu apod.)
• písemná žádost o přijetí
• kartička pojištěnce
• „doklad“ místa bydliště v ČR – pokud není uvedeno v pase či jiném osobním dokladu; lze doložit např. smlouvu 

o ubytování, pronájmu nebo prohlášení pronajímatele/ubytovatele

Tímto způsobem můžete dítě zapsat i do více ZŠ.

Důležitá informace:
Neúplně vyplněná žádost je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Pokud se dítě již na nějakou školu chodilo, je vhodné donést také:
• Vysvědčení za poslední ukončený ročník (v případě cizojazyčných vysvědčení doporučujeme udělat překlad 

do češtiny). – chybějící doklad o předchozím vzdělání lze nahradit čestným prohlášením zákonného zástupce 
(např. u azylantů).

• Další školní dokumentace (např. účast na soutěžích, navštěvované kroužky atp.)
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Přijímací řízení
Proběhne do 30 dní od zápisu!

Rada!
Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách (http://zapisdozs.brno.cz) sledovat průběh při-
jímacího řízení. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Jak se dozvím o přijetí/nepřijetí mého dítěte? 
• Pracovník ZŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce: 

• telefonicky 
• prostřednictvím SMS o e-mailem 
• doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. 

•  Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím ve dnech určených pro rozhodnutí pozor-
nost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli.

Důležitá informace: 
Nedostatečná znalost vyučovacího jazyka nesmí být důvodem odmítnutí nového žáka školou.

Mohu se k rozhodnutí školy vyjádřit?
Ano. Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o kterých se dozví výše uvedený-
mi způsoby. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu ucha-
zečů pod přiděleným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Zákonný zástupce má možnost se proti rozhodnutí školy odvolat - o odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí 
nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje.
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Informace pro cizince
Oficiální jazyk na školách v ČR je čeština. Při podání žádosti o přijetí do základního vzdělávání je ZŠ oprávněna požadovat 
identifikační doklad dítěte i jeho zákonného zástupce a doklad o místě pobytu dítěte (potvrzení o přechodném 
pobytu, vízum, pobytová karta, aj.).
V otázkách týkajících se potvrzení pobytu aj. se cizinci obrací na krajské pracoviště OAMP MVČR (např. povolení k pobytu).
Pobytové oprávnění nesmí být vystaveno jen zákonným zástupcům, ale také dítěti, které budou tito zástupci k nástupu 
do povinné školní docházky hlásit.

Důležitá informace:
Nenechávejte zařizování dokumentů na poslední chvíli. Jedná se o správní řízení, které může trvat až 30 dní.
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Rezervační systém 
Jak si rezervovat konkrétní čas zápisu?

Je třeba se znovu přihlásit přes úvodní stránku www.zapisdozs.brno.cz (Domů > Vstup do systému) a dostat se k tisku 
žádosti. 
Zde klikněte na Rezervační systém zápisů a klikněte na Objednání termínu zápisu. Zobrazí se vám školy, které rezer-
vační systém využívají a klikem na volný (= zelený) čas dojde k objednání. Zároveň vám přijde potvrzující email na adresu 
zvoleného zástupce: 

Jak rezervaci zrušit? 
Je třeba se znovu přihlásit přes úvodní stránku (Domů > Vstup do systému) a dostat se k tisku žádosti. Zde klikněte na 
Rezervační systém zápisů, systém vám automaticky nabídne volbu Vaše rezervace. Zde klikněte na tlačítko Zrušit.
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Formulář žádosti (náhled)
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