
Základní škola a mateřská škola Rozdrojovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 Informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2020-2021 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od 

některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020.  

ZŠ a MŠ Rozdrojovice bude přijímat žáky do jedné první třídy s maximální kapacitou 30 žáků 

dle následujících kritérií:  

1, budou přednostně přijímány děti, které mají rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 

2019–2020  

2, budou přednostně přijímány děti s místem trvalého bydliště ve školském spádovém obvodě 

ZŠ a MŠ Rozdrojovice, které dovrší 6 let věku do 31.8. 2020  

3, budou přijímány děti z jiných školských spádových obvodů, které dovrší 6 let věku do 31.8. 2020 

a to až do naplnění maximální kapacity počtu žáků pro jednu třídu prvního ročníku základní školy  

(30 dětí) 

4, v případě, že tato kritéria pod bodem 1-3 nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno 

transparentně       

                                                                                                                                       

Vzhledem k současným mimořádným opatřením bude zápis organizován bez osobní přítomnosti dětí 

ve škole. Proběhne pouze formální část zápisu. Zákonný zástupce může podat žádost o zápis kdykoliv 

v době od 1. 4. do 30. 4. 2020 (datum podání žádosti nemá žádný vliv na rozhodování o přijetí 

k základnímu vzdělávání) jedním z níže uvedených způsobů: 

1, na školu do datové schránky školy (797vi77) 

2, e-mailem s elektronickým podpisem (zsrozdrojovice@volny.cz) 

3, poštou na adresu ZŠ a MŠ Rozdrojovice, Šafránka 54, 664 34 Kuřim 

4, osobně lze přihlášku podat ve škole 15. dubna 2020 od 15 do 18 hodin (může být ještě upřesněno) 

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad školní docházky (zde nutno doložit 

doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa) bude 

možno stáhnout z webových stránek školy (www.rozdrojovice.cz/vzdelavaci-instituce) v sekci 

dokumenty ke stažení od 1. dubna 2020.   
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