
                 Střední škola, základní škola a mateřská škola 
pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 

 
 
 

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání  

(zápis k povinné školní docházce) 

ve Střední škole, základní škole a mateřské škole pro zdravotně znevýhodněné, Brno, 

Kamenomlýnská 2 pro školní rok 2022/2023 

 
Čj.:  V 115 – ZŠ – 093/22 

 

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 

svou ředitelkou zveřejňuje následující informace související  

se zápisem do prvního ročníku základního vzdělávání (zápisem k povinné školní docházce) (dále jen 

„zápis“) pro školní rok 2022/2023: 

 

1. místo a doba zápisu, 

2. podmínky přijetí 

3. kritéria pro přijímání žáků, 

4. počet žáků, které je možné přijmout,  

5. popis formální části zápisu, 

6. možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. 

 

1. Místo a doba zápisu 
 

Místo zápisu: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, 

Kamenomlýnská 2 

Adresa: Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno 

Doba zápisu: 21. 4. 2022 od 8:00 do 16:00 hodin 

  28. 4. 2022 od 8:00 do 16:00 hodin 

 

 

Zápis bude organizován formou osobního podání přihlášky zákonným zástupcem. 

Přítomnost dítěte je velmi vhodná, ale není povinná 

 

2. Podmínky přijetí uchazečů 
 

Podmínkou přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní 

škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, jsou následující 

 

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je doložena doporučením školského poradenského zařízení 

(speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem je doporučení 

ke vzdělávání v základní škole zřízené pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým 

postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými 

poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem; z uvedeného doporučení má 

být zřejmý typ znevýhodnění dítěte a předpokládaný stupeň podpůrných opatření následně 

poskytovaných v průběhu základního vzdělávání (uvedené doporučení zajistí zákonný zástupce 

uchazeče), 

 

b) v případě, že má být uchazeč vzděláván podle vzdělávacího programu základní školy speciální, je 

dále žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doložena doporučením školského poradenského 
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zařízení, jehož obsahem je doporučení vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu základní školy 

speciální (uvedené doporučení zajistí zákonný zástupce uchazeče), 

 

c) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je doložena poučením o 

- organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným školou, která není 

zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách,  

- struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně 

pedagogické péče,  

- možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených  

pro vzdělávání žáka,  

- dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona  

na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka   

- možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění, 

které obsahuje podpis zákonného zástupce žáka stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl 

(informování a vyhotovení poučení zajišťuje Střední škola, základní škola  

a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2), 

 

d) v případě žádosti o vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu základní školy speciální,  

informování zákonného zástupce uchazeče o 

- rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výsledcích vzdělávání, 

- dopadech vzdělávání na možnosti dalšího vzdělávání a profesní uplatnění žáka 

 

a informovaný souhlas zákonného zástupce uchazeče se vzděláváním žáka podle vzdělávacího 

programu základní školy speciální obsahující písemné vyhotovení poučení s odpovídajícími 

informacemi a podpis zákonného zástupce uchazeče stvrzující,  

že uvedeným informacím porozuměl (informování a informovaný souhlas zajišťuje Střední škola, 

základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2). 

 

Platné formuláře k zápisu k povinné školní docházce nebo odkladu povinné školní docházky budou ke 

stažení na webových stránkách školy, případně v listinné podobě k vyzvednutí  

na vrátnici školy na adrese Kamenomlýnská 2, Brno od 1. 4. do 28. 4. 2022 v době od 8:00  

do 16:00 hodin nebo přímo u zápisu. 

 

 

 

 

 

 

3. Kritéria pro přijetí uchazečů 

 
Uchazeči, kteří splňují výše uvedené podmínky  

- přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a 

mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, podle RVP – ZV  nebo 

- přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a 

mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, podle RVP – ZŠS   

 

jsou posuzováni podle následujících kritérií 
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 Kritérium okamžik, ke 

kterému se 

posuzuje splnění 

kritéria 

1. V pořadí uchazečů se umístí výše uchazeč s typem znevýhodnění, 

pro který bude zřízena určitá třída. 

ke dni vydání 

rozhodnutí 

2. V případě, kdy se po uplatnění kritéria 1 dva nebo více uchazečů 

umístí na stejném místě v pořadí uchazečů, umístí se výše ten 

uchazeč, který je dítětem mateřské školy, jejíž činnost vykonává 

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně 

znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, a to v závislosti na délce 

předškolního vzdělávání v naší MŠ. 

ke dni vydání 

rozhodnutí 

3. Dále se v pořadí uchazečů umístí uchazeč se znevýhodněním, pro 

které bude zřízena určitá třída, který není dítětem mateřské školy, 

jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská 

škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 

ke dni vydání 

rozhodnutí 

4. Dále se v pořadí uchazečů umístí ti uchazeči, kteří mají jiný typ 

znevýhodnění (než je znevýhodnění žáků, pro které je zřízena 

daná třída), přičemž jejich počet nesmí přesáhnout počet 25% žáků 

ve třídě. 

ke dni vydání 

rozhodnutí 

5. V případě, kdy se po uplatnění kritéria 4 dva nebo více uchazečů 

umístí na stejném místě v pořadí uchazečů, umístí se výše ten 

uchazeč, který je dítětem mateřské školy, jejíž činnost vykonává 

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně 

znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, a to v závislosti na délce 

předškolního vzdělávání v naší MŠ. 

ke dni vydání 

rozhodnutí 

6. Dále se v pořadí uchazečů umístí ti uchazeči, kteří mají jiný typ 

znevýhodnění (než je znevýhodnění žáků, pro které je zřízena 

daná třída), kteří nejsou dětmi mateřské školy, jejíž činnost 

vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro 

zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2. 

ke dni vydání 

rozhodnutí 

7. V případě, kdy se po uplatnění kritérií 2, 3, 4, 5 dva nebo více 

uchazečů umístí na stejném místě v pořadí uchazečů, 

rozhodne o pořadí uchazeče losování. 

Uchazeč se v pořadí uchazečů umístí výše (tj. jedná se 

o úspěšnějšího uchazeče) v tom pořadí, v jakém byl 

vylosován (první vylosovaný uchazeč se umístí 

nejvýše, tj. nejúspěšněji; druhý vylosovaný uchazeč se 

umístí na následujícím místě v sestupném slova smyslu 

atd.). 

Losování provede člen školské rady za přítomnosti 

ředitelky Střední školy, základní školy a mateřská školy pro 

zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 v den určený 

ředitelkou školy a oznámený způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

 

ke dni vydání 

rozhodnutí 
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4. Počet žáků, které je možné přijmout 
 

Na školní rok 2022/23 budou přijímáni žáci do dvou tříd základní školy, zřízených pro žáky s těžkými 

vadami řeči 

 

Předpokládaný počet žáků, které je možné přijmout do základní školy   14 žáků 

 

Na školní rok 2022/23 budou přijímáni žáci do tříd základní školy speciální zřízených pro žáky se 

souběžným postižením více vadami. 

 

Předpokládaná počet přijímaných žáků do základní školy speciální     3 žáci 

 

Uchazeči, kteří splňují podmínky pro přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost 

vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, 

Kamenomlýnská 2., jsou na základě výše uvedených kritérií seřazeni sestupně (nejúspěšnější se umístí na 

prvním místě, nejméně úspěšný se umístí na posledním místě). 

Uchazeči, kteří se v pořadí uchazečů umístí na 15. a následujících místech v sestupném slova 

smyslu, tj. na místě, které odpovídá počtu uchazečů, nebudou přijati. 

 

 

 

 

 

 

5. Popis formální části zápisu 
 

a) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) doručí vyplněnou žádost (přihlášku) o přijetí k základnímu 

vzdělávání svého dítěte nebo ji s pomocí zaměstnance školy vyplní  

ve škole.  

K žádosti připojí doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra, 

pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem  

je doporučení ke vzdělávání v základní škole zřízené pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo 

sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými 

vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem; z uvedeného 

doporučení má být zřejmý typ znevýhodnění. 

 

b) Pokud se má uchazeč vzdělávat podle vzdělávacího programu základní školy speciální, zákonný 

zástupce k žádosti o vzdělávání uchazeče podle vzdělávacího programu základní školy speciální připojí 

doporučení školského poradenského zařízení, jehož obsahem je doporučení vzdělávání žáka podle 

vzdělávacího programu základní školy speciální. 

 

c) K ověření údajů uvedených v žádosti (přihlášce) bude zákonný zástupce uchazeče při zápisu požádán o 

nahlédnutí do občanského průkazu a rodného listu uchazeče (dítěte)  

 

d) V případě, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo vzdělávání podle vzdělávacího programu 

základní školy speciální není doložena doporučením školského poradenského zařízení, je zákonný 

zástupce uchazeče vyzván k doplnění žádosti v určité lhůtě. 
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e) Zákonný zástupce je informován a poučen o  

- organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným ve škole, která není 

zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních změnách, 

- struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně 

pedagogické péče,  

- možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených  

pro vzdělávání žáka,  

- dopadech vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona  

na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka   

- možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění. 

Zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným informacím 

porozuměl. 

 

f) Zákonný zástupce uchazeče, který má být vzděláván podle vzdělávacího programu základní školy 

speciální, je informován o 

- rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výsledcích vzdělávání, 

- dopadech vzdělávání na možnosti dalšího vzdělávání a profesní uplatnění žáka. 

Zákonný zástupce uchazeče uděluje informovaný souhlas se vzděláváním žáka podle vzdělávacího 

programu základní školy speciální. Informovaný souhlas obsahuje písemné vyhotovení poučení s 

odpovídajícími informacemi a podpis zákonného zástupce uchazeče stvrzující, že uvedeným 

informacím porozuměl. 

 

g) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči, o 

možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutím, o způsobu doručení 

rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, o možnosti odkladu povinné školní 

docházky. Informace jsou zákonnému zástupci dítěte předány v písemné podobě při zápisu. 

 
 

6. Možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte 
 

Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte,  

a to 21. 4. 2022 a 28. 4. 2022 v době 8:00 – 16:00 hod. 
 

Žádost o odklad povinné školní docházky je povinně doložena buď  

a) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-

psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře  

nebo  

 

b) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-

psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a klinického psychologa. 

 

Formuláře žádosti o odklad povinné školní docházky je ke stažení na webových stránkách školy, 

případně v listinné podobě k vyzvednutí na vrátnici školy na adrese Kamenomlýnská 2, Brno od 1. 4. 

do 28. 4. 2022 v době od 8:00 do 16:00 hodin nebo přímo u zápisu. 
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7. Přijímání dětí z Ukrajiny 

Děti, cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana kvůli ozbrojenému konfliktu na území Ukrajiny 

vyvolanému invazí vojsk Ruské federace, nemusejí plnit povinnou školní docházku v základní škole v ČR 

ihned. Jsou povinny plnit povinnou školní docházku poté, co jsou oprávněni pobývat na území České 

republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dní. 

Děti, cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana a kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 

dnů za účelem strpění pobytu na území ČR,  

- mohou podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2022 v době zápisu, a to v době od 21. 4. 

2022 do 28. 4. 2022 

- musejí splňovat stejné podmínky jako občané EU, budou posuzování podle stejných kritérií jako občané 

EU. 

Při přijímání ke vzdělávání v průběhu školního roku může uchazeč podat žádost kdykoliv 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 1. 4. 2022         Ing. Soňa Šestáková 

      ředitelka školy 


