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Obecná ustanovení 

V souladu s § 36, § 46, §165 odst. 2 písm. c), § 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu platné 
obecně závazné vyhlášky města Brna, kterou se stanoví spádové obvody základních škol vydávám jako 
statutární orgán tuto směrnici školy.  
 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky  

Ředitel Základní školy a mateřské školy Brno, Antonínská 3, příspěvkové organizace stanovil níže uvedená 
kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky: 
1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy jsou v souladu s §36 odst. 7 zákona 561/2004Sb. 

(školský zákon) přijímány přednostně.  
1.1. V případě, že počet uchazečů o přijetí k plnění PŠD s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy 

přesáhne počet volných míst, rozhodne o pořadí přijetí los. Losována budou registrační čísla, která 
byla dětem přidělena u zápisu do základní školy. Losování se zúčastní vedení školy a alespoň jeden 
člen školské rady.   

2. Děti s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy budou přijímány do naplnění počtu volných míst 
v následujícím pořadí: 
2.1. děti, jejichž zákonnými zástupci jsou zaměstnanci ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. 
2.2. děti, které mají ve škole sourozence, v následujícím pořadí: 

2.2.1.  více sourozenců na škole: v pořadí podle jejich počtu od největšího po nejmenší a dále data 
narození nejmladšího z nich 

2.2.2.  jeden sourozenec: v pořadí od nejmladšího sourozence podle data narození 
2.3. děti navštěvující MŠ Bayerova, která je programově součástí vzdělávacího subjektu s rozšířenou 

výukou cizích jazyků 
2.4. zájem o alternativní vzdělávací program – program rozšířené výuky dvou světových cizích jazyků od 1. 

ročníku (Aj od 1. ročníku, nebo Nj od 1. ročníku). 
2.4.1.  při rozhodování bude přihlédnuto k volné kapacitě ve skupinách anglického a německého jazyka   
2.4.2.  při rozhodování škola přihlédne k okolnostem hodným zvláštního zřetele (např. se jedná o 

znalost některého z vyučovaných cizích jazyků  
2.5. los  

Zařazování žáků do jazykových skupin  

1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy - škola při zařazení žáka do jazykové skupiny 
zohlední přání zákonného zástupce. V případě, že počet zájemců mezi uchazeči s trvalým pobytem ve 
spádovém obvodu školy o výuku jednoho, nebo druhého cizího jazyka přesáhne počet volných míst ve 
skupinách těchto jazyků, rozhodne los.  

(příklad: Obvykle nabízíme 66 volných míst ve třech prvních třídách, tj. 33 míst ve třech anglických jazykových 
skupinách a 33 míst ve třech německých jazykových skupinách. Přesáhne-li počet zájemců o jeden z jazyků 
nabízenou kapacitu, škola vylosuje ze všech zájemců o tento jazyk 33 žáků. Nevylosovaní žáci budou zařazeni do 
skupiny druhého cizího jazyka. 
2. Děti s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy - škola s ohledem na kapacitu volných míst ve 

skupinách cizích jazyků přihlédne k přání zákonného zástupce a k okolnostem hodným zvláštního zřetele 
(např. se jedná o znalost některého z vyučovaných cizích jazyků). 

3. V případě, že počet zájemců o výuku jednoho, nebo druhého cizího jazyka přesáhne počet volných míst ve 
skupinách těchto jazyků, rozhodne los 

4. Žáci přijatí do 1. ročníku jsou v rámci jednoho cizího jazyka zařazováni do skupin tohoto cizího jazyka dle 
neutrálních kritérií (třída, abeceda, …).  
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Přestup žáka z jiné základní školy 

1. S ohledem na kapacitní možnosti školy a na změny ve stavu žactva probíhající v průběhu školního roku 
doporučujeme zákonným zástupcům uchazeče o přestup na naši základní školu vyplnit registrační formulář 
(dostupný na stránkách školy). V případě uvolněného místa škola sama kontaktuje zákonného zástupce.  

2. U uchazečů o přestup je vždy přihlédnuto k individuálním možnostem žáka zvládnout přestup z běžného 
programu do programu rozšířené výuky cizích jazyků. Tyto skutečnosti jsou projednány se zákonným 
zástupcem, přičemž je obvykle nastaven systém podpory.  

 
 

 
 

V Brně dne 20.1.2020       Mgr. Libor Tománek 
ředitel školy 

 


