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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství rozhodl podle ustanovení § 47 odst. 1 a 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, takto: 
 

Statutárnímu městu Brno, Městské části Brno-Bohunice 
 s e  u d ě l u j e  s o u h l a s  

 ke zřízení přípravné třídy základní školy 
 v Základní škole Brno, Arménská 21, příspěvkové organizaci  

ve školním roce 2022/2023. 
 
Souhlas je udělen za předpokladu splnění zákonných podmínek uvedených v ustanovení § 47 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Přípravná třída tedy bude zřízena, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 
10 dětí, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým 
byl povolen odklad povinné školní docházky.        
 
Naplnění výše uvedených podmínek doloží ředitel Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvkové organizace 
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství seznamem dětí, které budou do přípravné třídy 
na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského zařízení zařazeny, a to 
nejpozději do 01.09.2022. Je třeba, aby součástí seznamu bylo anonymizované označení dítěte a u každého 
dítěte byly uvedeny identifikační znaky příslušného doporučení školského poradenského zařízení, tj. původce 
dokumentu, č. j., datum vyhotovení.  
 
 
 
 
 
Mgr. Hynek Nespěšný, v. r. 
vedoucí odboru  
 
 
Na vědomí: 
Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace    

Váš dopis zn.: BBOH/02781/22/SOC  Statutární město Brno 
Městská část Brno-Bohunice 
Ing. Antonín Crha 
starosta městské části 
Dlouhá 3 
625 00 BRNO 

Ze dne: 01.03.2022 
Č. j.: JMK   77307/2022 
Sp. zn.: S-JMK  73497/2022  
Vyřizuje: Mgr. Dufková 
Telefon: 541 653 518 
Počet listů: 1 
Počet příloh/listů: 0 
Datum: 24.05.2022 
   
   
Souhlas ke zřízení přípravné třídy 
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