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Informace k organizaci zápisu na naší ZŠ pro školní rok 2020/2021 
(v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a 
onemocněním COVID-19) 

 
Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

 
Přijímací řízení: 
Termín podávání žádosti: od 1. dubna 2020, nejpozději do 24. dubna 2020. 
 
Postup podání žádosti: 

1. vygenerovat a vyplnit https://zapisdozs.brno.cz/  
2. vytisknout a podepsat 
3. připravit si kopii rodného listu  
4. doručit škole 

 
Způsoby přijímání žádosti o přijetí: 

1. do datové schránky školy (pqimjwh) 
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zrs1st@zsarmenska.cz)  
3. prostým emailem s tím, že Vám bude určen termín pro návštěvu školy, kde žádost osobně 

podepíšete (zrs1st@zsarmenska.cz)  
4. poštou doporučeně (Základní škola Brno, Arménská 21, p.o., Arménská 21, 625 00 Brno), 
5. osobní podání (sekretariát školy) 

 
Vydání rozhodnutí: do 30 dnů od přijetí žádosti 

 
Odklad školní docházky 
Termín podávání žádosti: od 1. dubna 2020, nejpozději do 24. dubna 2020. 
 
Postup podání žádosti: 

1. vygenerovat a vyplnit https://zapisdozs.brno.cz/  
2. vytisknout a podepsat 
3. připravit si kopii rodného listu 
4. přiložit doporučení ŠPZ a doporučení odborného lékaře (dětského) nebo klinického psychologa 
5. doručit škole 

 
Způsoby přijímání žádosti o odklad: 

1. do datové schránky školy (pqimjwh) 
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zrs1st@zsarmenska.cz)  
3. prostým emailem s tím, že Vám bude určen termín pro návštěvu školy, kde žádost osobně 

podepíšete (zrs1st@zsarmenska.cz)  
4. poštou doporučeně (Základní škola Brno, Arménská 21, p.o., Arménská 21, 625 00 Brno), 
5. osobní podání (sekretariát školy) 

 
Vydání rozhodnutí: do 30 dnů od přijetí žádosti 
 
Kontaktní osoba: 
Mgr. Alena Procházková, zástupce ředitele školy pro 1. st.  
Telefon: 732151220 Email: zrs1st@zsarmenska.cz  web: www.zsarmenska.cz 
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