
 

 
 

 

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 2016/2017 
 

pondělí 18. ledna 2016 -  od 13.00 do 17.00 

úterý 19. ledna 2016 -  od 13.00 do 17.00 
 

Zápis proběhne ve třídách 1. stupně na nové přístavbě – vchod z Jiráskovy ulice 
 

K zápisu se dostaví společně s dětmi rodiče nebo zákonní zástupci a přinesou s sebou: 

1. rodný list dítěte 

2. vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku 

(a případnou žádost o odklad povinné školní docházky) 
 

Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, nebude-li se moci dítě z vážných důvodů dostavit 

k zápisu osobně. 

 

K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2016. 
 

K zápisu se mohou dostavit a do školy mohou být na žádost rodičů  přijaty i děti, které dovrší 

šestý rok věku v době od 1. září 2016 do 30. června 2017. Předpokladem je přiměřená tělesná       

a duševní vyspělost dítěte a doporučující vyjádření 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 do 31. května 2016, odloží mu ředitel základní školy 

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

doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře  nebo 

klinického psychologa. 

 

O umístění zapsaných dětí do školy rozhodne po zápisu ředitel základní školy. Seznamy 

přijatých dětí a jejich zařazení do tříd budou vyvěšeny k 26. 5. 2016.  

Formulář dotazníku pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ případně žádost o odklad školní docházky 

si mohou rodiče vyzvednout v kanceláři ZŠ nebo v mateřských školách. 

 

 
Mgr. Stanislav Mráz 

   ředitel školy 

 

 

                                                                            


