
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče, po dohodě s řediteli jednotlivých 

základních škol zřizovaných městem Znojmem,  

oznamuje termín zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 

 

6. DUBNA 2019 V DOBĚ OD 8:00 DO 11:00 HODIN 

 

na těchto základních školách: 

Základní škola JUDr. J. Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková 

organizace 

• Zápis se provádí samostatně v hlavní budově školy Klášterní 2 a na odloučeném 

pracovišti Konice 119. 

 

Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace 

• Zápis v budově Vrchlického 1, vchod ze Smetanovy ulice. 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 

• Zápis se provádí samostatně v hlavní budově školy Pražská 98. 

 

Základní škola P. Diviše a Mateřská škola, Znojmo, Přímětice 569 

• Zápis se provádí samostatně v hlavní budově školy Přímětice 569 a na 

odloučeném pracovišti Mramotice 49. 

 

Základní škola, Znojmo, nám. Republiky 9 

• Zápis v budově nám. Republiky 14. 

 

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8, příspěvková organizace 

• Zápis se provádí samostatně v hlavní budově školy Václavské nám. 8 a na 

odloučeném pracovišti Jubilejní park 23. 

 

Spádové obvody jednotlivých škol jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 8/2018,  

na stránkách www.znojmocity.cz, odbor školství, kultury a památkové péče, právní předpisy. 

V souladu s touto vyhláškou (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělání) je ředitel spádové školy povinen přednostně 

přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (do výše 

povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku). Tímto opatřením není dotčeno 

právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou. 

 

K zápisu se dostaví: 

 

• Všechny předškolní děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 

• Děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky 

• Děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky 

 

U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů. V případě, že se 

trvalý pobyt dítěte neshoduje s trvalým pobytem rodiče, předloží rodiče potvrzení o trvalém 

pobytu dítěte. 

 

Bližší informace rodiče získají přímo na ředitelství základních škol. 

 

 

Ing. Denisa Krátká 

vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče 

 

 

 

http://www.znojmocity.cz/

