OBECNÉ INFORMACE K ZÁPISU:
Právní úprava základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, ve znění pozdějších předpisů.


Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého
roku věku, pokud mu není povolen odklad.



Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30. dubna
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (konkrétní termín
stanoví ředitel školy).



Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má
místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou
než spádovou školu.



Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu.



O odklad povinné školní docházky je možné žádat nejpozději v den zápisu ve školním
roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, avšak k zápisu je nutné se
dostavit. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O případném
odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.



Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku musí ve vybrané škole
o přijetí opětovně požádat a dostavit se znovu k zápisu. Zahájení povinné školní
docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.



Termín zápisu vyvěsí škola na www stránkách a veřejně přístupné nástěnce ZŠ.



Přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje podle kritérií a v souladu se školským
zákonem ředitel školy.



Seznam přijatých žáků (seznam s kódy přijatých dětí) oznámí škola vyvěšením na veřejně
přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň
na dobu 15 dnů.



Po ukončení zápisu vydává ředitel školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy.



K zápisu se dostaví zákonný zástupce vždy s dítětem, protože cílem zápisu je také
ověření školní zralosti.

SPÁDOVÁ OBLAST TYRŠOVY ZŠ, BRNO, KULDOVA 38
Čelakovského, Filipínského, Gebauerova, Geislerova, Jílkova (lichá č. 141 do konce, sudá č.
104 do konce), Karáskovo nám., Klíny, Krokova, Kuklenská, Kuldova, Lazaretní, Myslbekova,
Na Lukách, Neklanova, Nevrklova, Olomoucká (lichá č. 1–19), Pastrnkova, Petrůvky,
Slevačská, Šaldova, Šámalova, Tomáškova, Uzavřená, Václavkova, Vaníčkova, Vaškova,
Veleckého, Vojanova, Vymazalova, Zábrdovická, Zengrova.

