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Průběh řízení o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2023/2024 na ZŠ a MŠ 
Brno, Pastviny 70, p. o. 
 
Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“). 
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“). 
O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které 
končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují  
v souladu se školským zákonem. 
 

1. fáze: Vydávání žádostí – přihlášek 
16. 3. 2023 až 30. 4. 2023 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat dvěma 
způsoby v období vydávání žádostí: 

1. Elektronické vydání žádosti 

Na internetové adrese: 
http://zapisdozs.brno.cz ve formátu pdf. 

nebo 

2. Vyzvednutí v základní škole 

Na ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p. o. ve dnech 27. 3. - 29. 3. 2023 u ZŘ 1. stupně Mgr. A. 
Göőzové v době od 11:00 do 15:30 hodin. 

Důležité informace: 

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu 
dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data 
ukládána). 

Nastavení internetového prohlížeče: 
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet 
explorer verze 9 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve 
standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnuty javascript a povolené cookies 
soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče. 
 
Tisk žádosti o přijetí 

http://zapisdozs.brno.cz/
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Pro tisk žádosti je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe 
Reader, Foxit Reader. 

Vytiskněte si počet žádostí se stejným číselným identifikátorem tolikrát, na kolik  základních škol 
se chystáte své dítě zapsat. 

Vyčkejte do období, kdy začne sběr žádostí o přijetí na vybrané základní škole (kdy bude 
vyhlášen zápis do vámi vybrané školy).  

2. fáze: Sběr žádostí – přihlášek 

Sběr žádostí probíhá na ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p. o. v době zápisu, tj. 

• V pátek 14. 4. 2023 od 14.00 do 18.00 hodin 

• V sobotu 15. 4. 2023 od 9.00 do 12.00 hodin 

V případě, že se z objektivních důvodů nemůžete dostavit s dítětem k zápisu ve výše uvedených 
datech, kontaktujte telefonicky ZŘ A. Göőzovou (mobil 604 116 513) 

Rezervační systém 

Na portále http://zapisdozs.brno.cz, kde bude rodičům zpřístupněno dne 16. 3. 2023 vydávání 
žádostí, bude zároveň pro zápis na naší škole v tento den otevřen „Rezervační systém“, kde si 
zákonný zástupce zarezervuje čas, kdy se dostaví s dítětem k zápisu. 

Rodiče, zapisující své dítě do třídy s Montessori pedagogikou, si zarezervují čas na Pracoviště 
Montessori 1, Pracoviště Montessori 2 nebo Pracoviště Montessori 3. 

Rodiče, zapisující své dítě do běžné první třídy, si budou rezervovat čas na některé ze stanovišť 
tříd I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C. 

 

K zápisu se dostavte 10 minut před zarezervovaným časem – odpovědný pracovník ZŠ 
provede kontrolu těchto Vámi předložených dokumentů:  

• Řádně vyplněná žádost o přijetí 

• Příloha žádosti o přijetí včetně čestného prohlášení – vytisknete si zde 

• Rodný list dítěte 

• Občanský průkaz zákonného zástupce 

• Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce) 
 

Další informace: 

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

• Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. 

• Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelem školy doplněna, je 
důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení! 

http://zapisdozs.brno.cz/
https://www.zspastviny.cz/wp-content/uploads/2023/03/Priloha-zadosti-o-prijeti-vcetne-cestneho-prohlaseni.pdf
http://zapisdozs.brno.cz/


  
                                                       

 

   Telefon: +420 541223119    DIČ: CZ 60555882  

   Fax: +420 541222948     IČO: 60555882  

   web: www.zspastviny.cz    č.účtu: 45730621/0100       

   E-mail: olbertova@zspastviny.cz     Datová schránka: 
ac3mngx 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, 
 příspěvková organizace 

Pastviny 70, 
624 00 Brno – Komín    

 
 

 

 
Odklad školní docházky 
Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte u zápisu písemně 
požádat o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti 
dítěte. Žádost musí doložit těmito dvěma doporučujícími stanovisky: 

1. Doporučující stanovisko příslušného školského poradenského zařízení 
(Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum)  
a zároveň 

2. Doporučující stanovisko od odborného lékaře nebo klinického psychologa 
(odborným lékařem je myšlen zpravidla praktický lékař, u kterého je dítě v péči) 

3. fáze: Přijímací řízení 

do 30 dní od zápisu 

Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh 
přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato. 

Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou 
informováni odpovědným pracovníkem ZŠ jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů 
poskytnutých v žádosti: 

• telefonicky, 
• prostřednictvím SMS, 
• e-mailem, 
• písemným doručením. 

Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných 
zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty. 
 
Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti  
o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 
jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.  
 
Výsledky budou zveřejněny dne 12.5.2023 na těchto místech: 

- na webu http://zapisdozs.brno.cz 
- na webu školy www.zspastviny.cz 
- na dveřích hlavního vchodu do budovy školy  

 
O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání 
rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Brna je to tedy Krajský úřad 
Jihomoravského kraje. 
 

V Brně dne 1. 3. 2023                                                   Mgr. Markéta Olbertová, ředitelka školy 

http://zapisdozs.brno.cz/
http://www.zspastviny.cz/

