
Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku Základní školy Brno, Horácké náměstí 13

Do prvních tříd se v rámci zápisu přednostně přijímají děti podle následujících kritérií:

1. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve spádové oblasti školy.
2. Dítě  nemá v době zápisu  trvalý  pobyt  ve  spádové oblasti  školy,  jeho  zákonný zástupce

prokáže, že ve spádové oblasti bydlí  (jiný než trvalý pobyt).
3. Dítě  nemá v době zápisu  trvalý  pobyt  ve  spádové oblasti  školy.  Školu navštěvuje starší

sourozenec dítěte.
4. Dítě nemá trvalý pobyt ve spádové oblasti školy.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1 k bodu 4.
Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne
v rámci daného kritéria o přijetí dětí los. Losování proběhne za účasti zástupce zřizovatele.
O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, která se při rozhodování  řídí
kapacitou školy a jednotlivých tříd.

Kritéria pro rozdělení žáků na jednotlivé budovy školy.  Jedná se o budovu na Horáckém
náměstí 13 a budovu na ulici Uprkova 1a

Rodič může vyznačit na zápisovém listu, kterou z budov pro umístění svého dítěte upřednostňuje.
V případě, že nebude možné z kapacitních důvodů rodičům vyhovět, bude rozdělení dětí probíhat
dle následujících kritérií

1. Dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti školy. Dítě má na dané budově staršího sourozence,
který bude na této budově umístěn ještě v době nástupu sourozence do 1.třídy

2. Dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti školy. Na určitou budovu se umisťuje dle bydliště.
Pro rozdělení  ulic,  příslušných k jednotlivým budovám bylo použito rozdělení  ulic  mezi
budovy, které určovala vyhláška města Brna 18/2004. Nově vzniklé ulice v následujících
letech byly rozděleny vedením školy.

3. Dítě  nemá  trvalý  pobyt  ve  spádové  oblasti  školy.  Dítě  má  na  dané  budově  staršího
sourozence, který bude na této budově umístěn ještě v době nástupu sourozence do 1.třídy

4. Rodiče dítěte mají zájem o jeho zařazení do třídy s programem Začít spolu na pracovišti
Horácké náměstí 13

5. Dítě nemá trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

budova Horácké náměstí: 
Böhmova, Boženy Antonínové, Brigádnická, Bratří Křičků, Cupákova, Dolnice, Generála Kadlece,
Gromešova,  Hapalova,  Horácké  nám.,  Jandáskova,  Jehnická,  Jezerůvky,  Karásek,  Kárníkova,
Kolaříkova, Královka, Kronova, Kunštátská (lichá č. 1 – 21, sudá č. 2,4), Letovická, Loučky, Luh,
Malíkova, Marie Hübnerové, Maříkova, Měřičkova (lichá č. 61 – 91, sudá 44 – 54), nám. Vojtěšky
Matyášové,  Novoměstská  (lichá  č.  45  –  63),  Ovčírna,  Palackého  nám.,  Pod  Hájkem,  Pod
Zahradami, Skoumalova, Skrejš, Sněžná, Tumaňanova (po hranici městské části), Úhledná, Úlehle,
U Vránova mlýna,  Vlasty Pittnerové,  Železničářská,  zbývající  území městské části  Řečkovice a
Mokrá Hora mimo ulice.

MČ Brno – Ivanovice:  Atriová,  Černá,  Černohorská,  Fedrova,  Hatě,  Hřebíčková,  Ivanovických
legionářů, Jezerůvky (č. 17–23), Jižní svahy, Kouty, Lysická, Mácova, Meduňková, Na Nivách, Pod
Ostrou,  Podbabská,  Pokorova,  Příjezdová,  Řečkovická,  Sychrov,  U  Křížku,  V  Kolíbkách,
Weighartova, Zatloukalova, Zelinky, zbývající území městské části Ivanovice mimo ulice.



budova Uprkova: 
Azurová,  Banskobystrická  (lichá  č.  1  –  39,  sudá  č.  2  –  32),  Bohatcova,  Dillingerova,  Díly,
Družstevní,  Duhová,  Fialová,  Gusty  Blahové, Jelení,  Koláčkova,  Kořenského,  Kremličkova,
Kubova, K Západi, Lacinova, Ladova, Leknínová, Medlánecká, Nachová, Olšanského, Oranžová,
Prašná, Prumperk, Renčova, Sibiřská (lichá č. 1–39, sudá č. 2–38),, Škrétova, Terezy Novákové,
Uprkova, Vážného, Veselka, Vitáskova, Vránova (lichá č. 115 – 191, sudá č. 102 – 172), Žilkova,
Žlutá, zbývající území městské části Řečkovice a Mokrá Hora mimo ulice.

Pořadí  rozdělení  dětí  se  stanovuje v souladu s pořadím splnění  podmínek od bodu 1 k bodu 5.
Pokud ředitelka školy nebude moci uspokojit všechny děti splňující tato kritéria, rozhodne v rámci
daného kritéria o přijetí dětí los. Losování proběhne za účasti zástupce zřizovatele.

O rozdělení dětí do jednotlivých budov školy rozhoduje ředitelka školy na základě výše uvedených
kritérií.


