
Milí budoucí prvňáčci, vážení rodiče, 
jsme rádi, že jste si vybrali ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo. 

Těšíme se na Vás. 
 

Zápis do 1. tříd školního roku 2023/2024 se koná 
v budově školy: 

 
v pátek 14. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 hodin 
v sobotu 15. dubna 2023 od 9:00 do 11:00 hodin 

 
Zápis do prvních tříd ZŠ a zákonné normy: 
        Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, povinná školní docházka 
začíná počátkem školním roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, 
pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do 
konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky 
již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 
k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je 
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti 
přiloží zákonný zástupce. 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží 
ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení 
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
 
          Zákonný zástupce dítěte může pro dítě zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem 
nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy. 
 
Co si přinést k zápisu? 

1) Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (občanský průkaz). 
2) Rodný list dítěte. 

 
        Tiskopisy k zápisu vyplňují rodiče buď přímo u zápisu, nebo si je mohou stáhnout na 
našich webových stránkách, vyplnit předem v klidu domova a odevzdat při zápisu. 
 
Kontakty: 
Telefon: 581 659 166 
e-mail: srom@zssromotovo.cz 
 


