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Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace se sídlem Gellnerova 

66/1, 637 00 Brno, stanovila svým ředitelem Mgr. Radkem Musilem následující kritéria, podle nichž bude 

postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o 

přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v základní škole. 

 

Kritéria pro přijímání žáků ke školní docházce do základní školy pro školní rok 

2021/2022 
 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k základnímu vzdělávání dle § 36 odst. 3 a 4 

zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školní docházka je povinná. Základní škola není spádová. 

 
Zápis k základnímu vzdělávání se uskuteční od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. 

 

Kapacita tříd prvního ročníku 2021/2022:  

1. jedna třída pro děti se sluchovým postižením a souběžným postižením více vadami s počtem do 14 

žáků. 

2. jedna třída pro děti se závažnými vadami řeči a souběžným postižením více vadami s počtem do 14 

žáků. 

 

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání: 

1. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (postižením sluchovým, závažnými vadami řeči, souběžným postižením více vadami – na 

základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře). 

2. Děti s povinnou školní docházkou, která začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy 

dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 

3. Udělený odklad školní docházky pro rok 2020/2021 pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

dle § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (postižením sluchovým, závažnými vadami 

řeči, souběžným postižením více vadami – na základě písemného vyjádření školského poradenského 

zařízení a odborného lékaře). 

Pomocná kritéria v případě, kdy počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání v daném školním roce 

překročí stanovenou kapacitu tříd: 

4. Dítě může být přijato k základnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita 

tříd. 

 

Ředitel školy při přijímání dětí k základnímu vzdělávání má právo přihlédnout k těžké životní situaci 

rodiny. 

 

Skutečnost o trvalém bydlišti prokazují zákonní zástupci předložením OP. 

 

 

V Brně dne 26. 3. 2021      Mgr. Radek Musil, v. r. 

              ředitel školy 

mailto:skola@zsspbrno.cz

