
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 

na školní rok 2021/2022 

ZŠ a MŠ Neslovice, pracoviště ZŠ Neslovice 

 

Zveřejněno dne 4. 5. 2021  

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Neslovice, okres Brno - venkov v souladu s § 46, 

§165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), rozhodla o přijetí k 

základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022: 

Registrační číslo 

žáka 
Výsledek rozhodnutí Registrační číslo žáka Výsledek rozhodnutí 

3336/2021 přijat/a 423/2021 přijat/a 

440/2021 přijat/a 321/2021 přijat/a 

388/2021 přijat/a 453/2021 přijat/a 

436/2021 přijat/a 490/2021 přijat/a 

386/2021 přijat/a 478/2021 přijat/a 

335/2021 přijat/a 477/2021 přijat/a 

430/2021 přijat/a 491/2021 přijat/a 

457/2021 přijat/a 476/2021 zastaveno řízení o přijetí 

424/2021 přijat/a 487/2021 zastaveno řízení o přijetí 

419/2021 přijat/a 5012021 zastaveno řízení o přijetí 

  465/2021 zastaveno řízení o přijetí 

445/2021 
přijat/a, podána žádost o 

odklad 
456/2021 

přijat/a, podána žádost o 

odklad 

 

467/2021 Rozhodnuto o odkladu 464/2021 Rozhodnuto o odkladu 

521/2021 Rozhodnuto o odkladu 412/2021 Rozhodnuto o odkladu 

438/2021 Rozhodnuto o odkladu   

389/2021 Rozhodnuto o odkladu 444/2021 
Žádost o odklad, přerušeno 

řízení 

414/2021 Rozhodnuto o odkladu 455/2021 
Žádost o odklad, přerušeno 

řízení 

366/2021 Rozhodnuto o odkladu 499/2021 
Žádost o odklad, přerušeno 

řízení 

 

 

Vážení rodiče, žádosti o odklad školní docházky je nutné doplnit o doporučení školského 

poradenského zařízení a praktického lékaře nejpozději do 31. 5. 2021. 



Ředitelka Základní školy a mateřské školy Neslovice, okres Brno – venkov, příspěvková 

organizace rozhodla o přijetí do přípravné třídy ZŠ Neslovice pro školní rok 2021/2022 a 

přerušila řízení z důvodu přerušení řízení o odkladu školní docházky u dětí ze 

spádových obcí a u dětí z nespádových obcí  u následujících uchazečů: 

 

 Spádové děti:                                                    Nespádové děti: 

Registrační číslo 

žáka 
Výsledek rozhodnutí Registrační číslo žáka Výsledek rozhodnutí 

413/2021 přijat/a 390/2021 
Řízení o přijetí do PT 

přerušeno 

365/2021 přijat/a 398/2021 
Řízení o přijetí do PT 

přerušeno 

466/2021 přijat/a 379/2021 
Řízení o přijetí do PT 

přerušeno 

348/2021 přijat/a 392/2021 
Řízení o přijetí do PT 

přerušeno 

437/2021 přijat/a 471/2021 
Řízení o přijetí do PT 

přerušeno 

397/2021 přijat/a 518/2021 
Řízení o přijetí do PT 

přerušeno 

468/2021 přijat/a 486/2021 
Řízení o přijetí do PT 

přerušeno 

387/2021 
Řízení o přijetí do PT 

přerušeno 
492/2021 

Řízení o přijetí do PT 

přerušeno 

446/2021 
Řízení o přijetí do PT 

přerušeno 
  

454/2021 
Řízení o přijetí do PT 

přerušeno 
  

500/2021 
Řízení o přijetí do PT 

přerušeno 
  

 
Do přípravné třídy v Neslovicích budou po vyřízení odkladu školní docházky a doporučení pedagogicko-

psychologické poradny přijaty všechny přihlášené spádové děti. Nespádových dětí je přihlášeno 

k dnešnímu datu 8. Pokud by bylo přihlášených 10 – 12 nespádových dětí, zvažovali bychom zřízení 

přípravné třídy na odloučeném pracovišti v ZŠ Tetčice. V současné době, do vyřízení odkladů spádových 

dětí, je všem přerušeno řízení o přijetí do přípravné třídy. Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí bude vystaveno 

po 31. 5. 2021.   

 

 

 

 

 

V Neslovicích 4. 5. 2020                                         Mgr. Lenka Odehnalová, ředitelka školy 


