Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce)
v Základní škole a mateřské škole logopedické, Brno, Veslařská 234
pro školní rok 2021/2022
Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 svou ředitelkou
zveřejňuje následující informace související se zápisem do prvního ročníku základního
vzdělávání (zápisem k povinné školní docházce) (dále jen „zápis“) pro školní rok
2021/2022:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

místo a doba zápisu,
podmínky přijetí a kritéria pro přijímání žáků,
počet žáků, které je možné přijmout,
popis formální části zápisu,
neuskutečnění motivační části zápisu,
možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte.

1.

Místo a doba zápisu

1. 1

Místo a doba zápisu REALIZOVANÉHO PREZENČNĚ v budově Základní školy
a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234

Místo zápisu: Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234
Adresa: Veslařská 339/234, 637 00, Brno-Jundrov
Doba zápisu: 8. 4. 2021 od 14:00 do 18:00 hodin
9. 4. 2021 od 13:00 do 16:00 hodin
1. 2

Místo a doba zápisu NEREALIZOVANÉHO PREZENČNĚ v budově Základní
školy a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234

Místem zápisu:

Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234,
na které je doručována „žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“
(vč. přílohy)
- prostřednictvím schránky umístěné na budově školy,
- poštou (tj. držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence),
- e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem,
- datovou schránkou.

Adresa:

V případě podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
(vč. přílohy) osobně vhozením obálky do schránky Základní školy
a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234
doručení: označená schránka na budově Základní školy a mateřské školy
logopedické, Brno, Veslařská 234
V případě podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
(vč. přílohy) poštou (pomocí držitele poštovní licence nebo zvláštní
poštovní licence) je
adresa pro doručení: Veslařská 339/234, 637 00, Brno-Jundrov

V případě podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
(vč. přílohy) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem je
elektronická adresa pro doručení: zaneta.tomeckova@zslogo.cz
V případě podání žádosti o přijetí
(vč. přílohy) datovou schránkou je
ID datové schránky: 5yq2q32
2.

k základnímu

vzdělávání

Podmínky přijetí a kritéria pro přijímání žáků

Podmínkou přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní
škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234, jsou následující
a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je doložena doporučením školského
poradenského zařízení, a to speciálně pedagogického centra pro vady řeči nebo
pedagogicko-psychologické poradny, jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání
v základní škole logopedické (uvedené doporučení zajistí zákonný zástupce uchazeče),
b) 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 a
- možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění,
které obsahuje podpis zákonného zástupce žáka stvrzující, že uvedeným informacím
porozuměl (informování a vyhotovení poučení zajišťuje Základní škola a mateřská škola
logopedická, Brno, Veslařská 234).
Uchazeči, kteří splňují výše uvedené podmínky přijetí k základnímu vzdělávání v základní
škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno,
Veslařská 234, jsou posuzováni podle následujících kritérií:
Kritérium

Počet bodů

Okamžik, ke kterému se
posuzuje splnění kritéria

1. obsah doporučení speciálně
pedagogického centra pro vady řeči nebo
pedagogicko-psychologické poradny, jehož
obsahem je doporučení ke vzdělávání
v základní škole logopedické
2. sociální situace uchazeče
2. 1. uchazeči byl povolen odklad povinné
školní docházky
2. 2 dostupnost odborné péče související
s vadami řeči, a to vzdálenost školského
poradenského zařízení poskytujícího
poradenskou pomoc v oblasti vad řeči od
místa trvalého pobytu uchazeče; uchazeč, od
jehož místa trvalého pobytu je školské

nejvýše
100 bodů

ke dni vydání rozhodnutí

30 bodů

ke dni vydání rozhodnutí

nejvýše
20 bodů

ke dni vydání rozhodnutí

Kritérium

poradenské zařízení více vzdáleno, získává
větší počet bodů
2. 3 situace uchazeče určená postavením
zákonného zástupce dítěte, které je negativně
ovlivňující možnost zajistit dítěti odbornou
logopedickou péči ve školském poradenském
zařízení, a to zejména postavení
samoživitelky či samoživitele, poskytování
sociálních dávek; uchazeč, jehož zákonný
zástupce se nachází v obtížnější sociální
situaci, získává větší počet bodů
2. 4 nepříznivá sociální situace uchazeče
(zejména osiřelé dítě; dítě, kterému hrozí
sociální vyloučení; dítě ohrožené
nedostatečným kontaktem s vrstevníky), která
spolu s určitou mírou závažnosti řečových
obtíží zásadně ohrožuje jeho vývoj (včetně
rozvoje řečových schopností); uchazeč, jehož
situace vyvolává větší riziko ohrožení jeho
vývoje, získává větší počet bodů

Počet bodů

Okamžik, ke kterému se
posuzuje splnění kritéria

nejvýše
5 bodů

ke dni vydání rozhodnutí

nejvýše
5 bodů

ke dni vydání rozhodnutí

V případě rovnosti bodů o pořadí uchazeče rozhodne losování (přijatý uchazeč je vylosován).
Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele Základní školy a mateřské školy
logopedické, Brno, Veslařská 234, v den určený ředitelem školy a oznámený způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Uchazeči jsou seřazeni podle získaného počtu bodů sestupně (nejúspěšnější získá nejvyšší počet
bodů).
Uchazeči, kteří se v pořadí uchazečů umístí na 34. a následujících místech v sestupném slova
smyslu (tj. získali menší počet bodů), tj. na místě, které odpovídá počtu uchazečů, v jehož
důsledku by byl překročen nejvyšší povolený počet žáků (tzv. kapacita) v základní škole, jejíž
činnost vykonává Základní škola a mateřská škola logopedické, Brno, Veslařská 234, nejsou
přijati.
3.

Počet žáků, které je možné přijmout

Předpokládaný počet žáků, které je možné přijmout: 33 žáků
4.

Popis formální části zápisu

4.1

Popis formální části zápisu v případě, kdy zápis proběhne prezenčně

a) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) ve škole s pomocí zaměstnance školy vyplní žádost
o přijetí k základnímu vzdělávání svého dítěte a k žádosti připojí doporučení školského
poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra pro vady řeči nebo pedagogickopsychologické poradny, jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání v základní škole
logopedické).
b) K ověření údajů uvedených v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je zákonný
zástupce uchazeče požádán o nahlédnutí do rodného listu uchazeče (dítěte).

V případě, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání není doložena doporučením
školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra pro vady řeči nebo
pedagogicko-psychologické poradny, jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání
v základní škole logopedické), je zákonný zástupce uchazeče písemně vyzván k doplnění
žádosti v určité lhůtě.
d) 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 a
- možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.
e) Zákonný zástupce v písemném vyhotovení poučení svým podpisem stvrdí, že uvedeným
informacím porozuměl.
f) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) je následně informován o registračním čísle
přiděleném uchazeči (dítěti), o možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí, o způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče (dítěte)
a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče (dítěte), o možnosti odkladu povinné školní docházky.
Sdělené informace jsou zákonnému zástupci dítěte předány v písemné podobě.
c)

4. 2 Popis formální části zápisu v případě, kdy zákonný zástupce podá žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání (vč. přílohy) osobně vhozením obálky do schránky
Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234
a) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) vhodí do označené schránky umístěné na budově
Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234 obálku s
- vyplněnou a podepsanou žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání
(dostupné na www.zslogo.cz)
- doporučením školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra
pro vady řeči nebo pedagogicko-psychologické poradny, jehož obsahem je
doporučení ke vzdělávání v základní škole logopedické),
- prostou kopii rodného listu dítěte,
- předvyplněný a podepsaný dokument – poučení zákonného zástupce
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (2x)
(dostupné na www.zslogo.cz),
- předvyplněný a podepsaný dokument - informace sdělované v průběhu formální
části zápisu (2x) (dostupné na www.zslogo.cz).
b) V případě, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebude doložena doporučením
školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra pro vady řeči
nebo pedagogicko-psychologické poradny, jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání
v základní škole logopedické) nebo bude žádost trpět jinými vadami, bude zákonný
zástupce uchazeče písemně vyzván k doplnění žádosti v určité lhůtě.
c) Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 následně zákonnému
zástupci zašle

informace a poučení 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 a
▪
možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.
informace o
▪ registračním čísle přiděleném uchazeči,
▪ možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutím,
▪ způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí
uchazeče,
▪ možnosti odkladu povinné školní docházky.

-

-

4.3

Popis formální části zápisu v případě, kdy zákonný zástupce podá žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání (vč. přílohy) pomocí pošty (pomocí držitele poštovní
licence nebo zvláštní poštovní licence)
a) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) zašle Základní škole a mateřské škole logopedické,
Brno, Veslařská 234 doporučenou podanou nejpozději ke dni 12. 4. 2021 zásilku
obsahující
- vyplněnou a podepsanou žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání
(dostupné na www.zslogo.cz)
- doporučením školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra
pro vady řeči nebo pedagogicko-psychologické poradny, jehož obsahem je
doporučení ke vzdělávání v základní škole logopedické),
- prostou kopii rodného listu dítěte,
- předvyplněný a podepsaný dokument – poučení zákonného zástupce
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (2x)
(dostupné na www.zslogo.cz),
- předvyplněný a podepsaný dokument - informace sdělované v průběhu formální
části zápisu (2x) (dostupné na www.zslogo.cz).
b) V případě, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebude doložena doporučením
školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra pro vady řeči
nebo pedagogicko-psychologické poradny, jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání
v základní škole logopedické) nebo bude žádost trpět jinými vadami, bude zákonný
zástupce uchazeče písemně vyzván k doplnění žádosti v určité lhůtě.
c) Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 následně zákonnému
zástupci poštou zašle
- informace a poučení 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 a
▪
možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.
informace o
▪ registračním čísle přiděleném uchazeči,
▪ možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutím,
▪ způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí
uchazeče,
▪ možnosti odkladu povinné školní docházky.
Popis formální části zápisu v případě, kdy zákonný zástupce podá žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání pomocí e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem

4. 4

a) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) zašle Základní škole a mateřské škole logopedické,
Brno, Veslařská 234 e-mail opatřený uznávaným elektronickým podpisem a jako
přílohu tohoto e-mailu doplní
- vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
(dostupné na www.zslogo.cz),
- doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra
pro vady řeči nebo pedagogicko-psychologické poradny, jehož obsahem je
doporučení ke vzdělávání v základní škole logopedické);
- předvyplněný a vlastnoručně podepsaný dokument poučení zákonného zástupce
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (1x)
(dostupné na www.zslogo.cz),
- předvyplněný a vlastnoručně podepsaný dokument - informace sdělované
v průběhu formální části zápisu (1x) (dostupné na www.zslogo.cz),
- prostou kopii rodného listu dítěte,
- všechny výše uvedené přílohy (kromě prosté kopie rodného listu) musí být
vytvořeny
autorizovanou
konverzí
z analogové
podoby
do elektronické podoby.
b) V případě, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebude doložena doporučením
školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra pro vady řeči
nebo pedagogicko-psychologické poradny, jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání
v základní škole logopedické) nebo bude žádost trpět jinými vadami, bude zákonný
zástupce uchazeče písemně vyzván k doplnění žádosti v určité lhůtě.
c) Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 následně zákonnému
zástupci klasickou poštou zašle:
- informace a poučení 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 a
▪
možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.
- informace o
▪ registračním čísle přiděleném uchazeči,
▪ možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutím,

▪
▪

způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí
uchazeče,
možnosti odkladu povinné školní docházky.

Popis formální části zápisu v případě, kdy zákonný zástupce podá žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání (vč. přílohy) pomocí datové schránky

4. 5

a) Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) zašle Základní škole a mateřské škole logopedické,
Brno, Veslařská 234 jako přílohu autorizovanou pomocí datové schránky:
- vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
(dostupné na www.zslogo.cz),
- doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra
pro vady řeči nebo pedagogicko-psychologické poradny, jehož obsahem je
doporučení ke vzdělávání v základní škole logopedické),
- předvyplněný a vlastnoručně podepsaný dokument poučení zákonného zástupce
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (1x)
(dostupné na www.zslogo.cz),
- předvyplněný a vlastnoručně podepsaný dokument – informace sdělované
v průběhu formální části zápisu (1x) (dostupné na www.zslogo.cz),
- prostou kopii rodného listu dítěte,
- všechny výše uvedené přílohy (kromě prosté kopie rodného listu) musí být
vytvořeny
autorizovanou
konverzí
z analogové
podoby
do elektronické podoby.
b) V případě, že žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebude doložena doporučením
školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra pro vady řeči nebo
pedagogicko-psychologické poradny, jehož obsahem je doporučení ke vzdělávání v
základní škole logopedické) nebo bude žádost trpět jinými vadami, bude zákonný
zástupce uchazeče písemně vyzván k doplnění žádosti v určité lhůtě.
c) Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 následně zákonnému
zástupci klasickou poštou zašle
- informace a poučení 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 a
▪
možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.
- informace o
▪ registračním čísle přiděleném uchazeči,
▪ možnosti před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutím,
▪ způsobu doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče a rozhodnutí o nepřijetí
uchazeče,
▪ možnosti odkladu povinné školní docházky.

5.

Neuskutečnění motivační části zápisu

Motivační část zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022
(která je podmíněna osobní přítomností dětí ve škole) se vzhledem k epidemiologické situaci
v souvislosti s šířením infekčního onemocnění Covid-19 neuskuteční.

6.

Možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte

Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky dítěte,
a to od 1. do 30. 4. 2021.
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.

Brno dne 8. 3. 2021
Mgr. Milada Kondlerová, v. r.
ředitelka

