
                                                      

ZÁKLADNÍ ŠKOLA H u s t o p e č e, Nádražní 4, 
                                 okres Břeclav, příspěvková organizace, PSČ  693 01 

 
 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 
 

Vážení rodiče, 

 
zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 na Základní škole Hustopeče, Nádražní 4 se uskuteční  

9. 4. 2019. 

Zápisu PŠD se účastní dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce 
srpna příslušného školního roku,  je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce (na požádání se prokáže občanským průkazem) 

Zákonný zástupce může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou mocí. 

Přihláška k základnímu vzdělávání 

Zákonný zástupce přihlásí své dítě odevzdáním vyplněné a podepsané Přihlášky k základnímu 
vzdělávání, která je dostupná na webových stránkách školy a v hustopečských MŠ. 

Součástí přihlášky je i tzv. Evidenční list.  

Dokumenty je zákonný zástupce povinen doručit do školy nejpozději v den zápisu. Doručením je 
myšleno osobní předání v čase zápisu, případně kdykoli osobně před konáním zápisu. 

Je také možné dokumenty odevzdat v MŠ (do 29. 3. 2019) 

Z důvodu organizačních záležitostí a hladkého průběhu zápisu je vhodné doručit dokumenty do 29. 
3. 2019. 

Podáním písemné přihlášky se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě 
platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy 
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů. 

Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke 
krajskému úřadu v Brně. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím bude 
odesláno krajskému úřadu. 

 

Předčasné zahájení PŠD 

Děti narozené v období od září do konce prosince doloží k žádosti zákonného zástupce doporučující 
vyjádření školského poradenského zařízení. 

Děti narozené od ledna do konce června doloží žádosti zákonného zástupce doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

   

Žádost o odklad 

Zákonný zástupce požádá písemně v době zápisu školu o odklad (viz formulář). 

Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a posouzením odborného 
lékaře nebo klinického psychologa do 31. 5. 2019. 



 

 

Rodiče, kteří u svého dítěte předpokládají podání žádosti o odklad školní docházky nebo se nebudou 
moci dostavit k zápisu, prosíme, aby individuálně kontaktovali ředitelství školy: 

 

 Mgr. Ivana Matějíčková, ředitelka školy, tel..: +420 725 326 472,reditel@zs-nadrazni.cz 

 

Veškeré potřebné informace o škole, dokumenty a formuláře  naleznete na www.zs-nadrazni.cz 
v sekci Dokumenty ke stažení. 

      
                                                                                                              
                                                                                             
 

Mgr. Ivana Matějíčková 
                                                                                                                  ředitelka školy 
 
 

http://www.zs-nadrazni.cz/
http://www.zs-nadrazni.cz/dalsi-dokumenty-ke-stazeni

