
 

 
 

 

 

 

Z Á K L A D N Í    Š K O L A   H E Ř M A N Ů V    M Ě S T E C 

nám. Míru 1, tel. 469 695 101, 469 630 089, 607 172 449                     

e-mail: skola@zshm.cz 

www.zshermanuvmestec.cz 

 

 
Ředitel školy:                      Mgr. Stanislav Mráz, nám. Míru 1,  1. patro, tel. 469 695 101 

 

 

Zástupkyně  řed. pro 1. stupeň:     PaedDr. Jarmila Šmídová,  nám. Míru 1,  1. patro,  

                                                       tel. 469 695 101 

 

Vedoucí vychovatelka:                  Bc. Miroslava Kynclová,  stará radnice 

 

Kancelář:                                       Alena Dočkalová,  nám. Míru 1, 1. patro, tel. 469 695 101 

 

Umístění 1. tříd  2017/2018:         budova  MŠ  nebo nové přístavby 

 

Školní jídelna:                               Ing. Adéla  Holubová, nám. Míru 1,  tel. 469 695 101 

   

Vých. vzdělávací program:           Školní vzdělávací program základní školy v Heřmanově    

                                                       Městci 

 

 

 

Pro kladné vyřízení žádosti zákonných zástupců o udělení odkladu povinné školní docházky  

je nutné doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně 

pedagogického centra a současně doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického 

psychologa. Žádost s oběma doporučujícími posudky předá zákonný zástupce v den zápisu 

(nejpozději do 28. 4. 2017). 

 

 

 

Schůzka rodičů budoucích žáků prvního ročníku s učiteli a vychovateli se koná  25. 5. 2017   

v 15.00 hod. v budově mateřské nebo základní školy. Budou přijímány závazné přihlášky     

do školní družiny, seznámíte se s paní učitelkou Vašeho dítěte a dozvíte se důležité informace. 

Účast je nutná. 

 

 

 

Mgr. Stanislav Mráz 

     ředitel školy 

mailto:skola@zshm.cz


 

 

 
 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  HEŘMANŮV MĚSTEC, okres Chrudim 
nám. Míru 1,  538 03, tel. 469 695 101, e-mail:skola@zshm.cz 

 

Na základě § 36 a 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění 

s t a n o v u j i 
 

ZÁPIS dětí do prvního ročníku ZŠ 
 

pro školní rok 2017/2018 
 

úterý 4. dubna 2017 -  od 13.00 do 17.00 hod. 

středa 5. dubna 2017 -  od 13.00 do 17.00 hod. 

Zápis proběhne ve třídách 1. stupně na nové přístavbě – vchod z Jiráskovy ul. 
Zákonný zástupce při zápisu předloží: 

rodný list dítěte, vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ                 

(k vyzvednutí v MŠ nebo ZŠ), občanský průkaz zákonného zástupce 
(cizinci svůj cestovní pas s povolením k pobytu). 

V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se zákonný zástupce se svým dítětem 

nemůže dostavit, požádá ředitele školy o náhradní termín. 

K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2017. 

K zápisu se mohou dostavit a do školy mohou být na žádost zákonných zástupců  přijaty 

 i děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2017 do 30. června 2018. Podmínkou 

přijetí dítěte narozeného od září do prosince je doporučení školského poradenského zařízení. 

K přijetí dítěte narozeného od ledna do června je podmínkou doporučení školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře.                            

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá- 

li o to písemně jeho zákonný zástupce  v době zápisu, odloží mu ředitel základní školy začátek 

školní docházky o jeden školní rok. Ředitel rozhodne na základě žádosti rodiče, 

doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře  

nebo klinického psychologa. 

Každé dítě obdrží u zápisu registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce 

informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy (www.zshermanuvmestec.cz) 

a na dveřích hlavního vchodu do budovy. 

Formulář dotazníku pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ a  případně žádost zákonných zástupců  

 o udělení odkladu školní docházky si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři ZŠ  

 nebo v mateřských školách. 

Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu v Heřmanově Městci 

a blízkém okolí (spádový obvod). Kapacita budoucího 1. ročníku je 100 žáků.  

 

 
Mgr. Stanislav Mráz 

   ředitel školy 

 

http://www.zshermanuvmestec.cz/


 

                                                                            

                                                                                                                  

                                                                                                                             

 

Ředitelství                                                                                    Žádost předejte u zápisu 

Základní školy v Heřmanově Městci                                 

 

 

Žádost zákonných zástupců o udělení odkladu školní docházky 
 

 

Na základě odborného vyšetření a doporučení: 

    pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra  

    a odborného lékaře nebo klinického psychologa 

žádáme o odklad povinné školní docházky o jeden rok. 

                   
 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………….. 

 

Datum narození: ………………………………………………………………………………. 

 

Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………… 

(popřípadě jiná adresa pro doručování): 

 

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………….. 

 

Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………… 

(popřípadě jiná adresa pro doručování): 

 

 

 

 

 

V………………………………………………………dne……………………………………. 

 

Podpis zákonného zástupce: 

 

 

 

 

Přílohy: 

 
  1.   Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra 

                                      

  2.   Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa 

 



 

 

 
 

SCHŮZKA RODIČŮ 

BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 

 
 

čtvrtek 25. května 2017 

v 15.00 hod.  
 

 

 

 

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 
Setkáte se s učiteli a dozvíte se důležité informace o škole, družině, 

výbavě žáka aj. 

 

 

 

Účast nutná! 

 

 

 

Mgr. Stanislav Mráz 

     ředitel školy 
 

 

 

 



 

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 

2017/2018 

do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Heřmanův Městec nám. Míru 1  

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  …………………………………………………………………………… 

Místo trvalého pobytu  
(popřípadě jiná adresa pro doručování): …………………………………………………………………………… 

telefonní číslo: ………………………………………………… 

Podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
žádám o přijetí k základnímu vzdělávání 

v Základní škole Heřmanův Městec nám. Míru 1          

Jméno a příjmení dítěte:    …………………………………………………………………………… 

Místo trvalého pobytu  
(popřípadě jiná adresa pro doručování): …………………………………………………………………………… 

Datum narození:    …………………………………………………………………………… 

Další informace: (údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření 
pro budoucího žáka školy: o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní 
způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh 
vzdělávání; tyto další informace nemají vliv na rozhodnutí ředitele o přijetí/nepřijetí, 
s výjimkou nespádového žáka, pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by byl porušen limit 
počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).  

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

V ………………………………………………………………….                            dne …………………………………………        

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………………. 

  

Datum doručení:………………………….. Registrační číslo: ….…………………………………………………………. 

Počet listů: …………………………………. Počet příloh: ……………………………………………………………………. 
(např. doporučení školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického 
psychologa), příp. další s ohledem na individuální případ – soudní rozhodnutí apod. 
 

                                                           
 nepovinný údaj; vhodné do žádosti uvést s ohledem na pružnost správního řízení 


