
Zápis do ZŠ v Hrušovanech pro školní rok 2022/2023 

Termín 

Zápis prvňáčků pro školní rok 2022/2023 proběhne na naší škole v úterý 26. 4. 2022 

od 14 do 17 hodin.      

K zápisu se dostaví všechny děti narozené v době od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a také ty děti, 

kterým byla loni odložena školní docházka. 

Mimořádně mohou přijít k zápisu i děti, které dosáhnou 6 let v období od 1. 9. 2022 do 31. 

12. 2022. Ty musí mít doporučení z PPP.  

Děti, které dosáhnou 6 let po 31. 12. 2022, musí mít doporučení z PPP a od pediatra. 

Pokud Vaše dítě navštěvuje MŠ v Hrušovanech u Brna, zapíšete si předem dobu zápisu do 

tabulky připravené v MŠ. Pokud do MŠ v Hrušovanech Vaše dítě nechodí, domluvte si čas 

návštěvy e-mailem nebo telefonicky: reditel@skolahrusovany.cz, 547 236 118. 

S sebou 

S sebou si vezměte:  

• občanský průkaz (cizinci ze zemí mimo EU cestovní pas a povolení k pobytu) 

• rodný list dítěte 

• Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

• Zápisní list do ZŠ Hrušovany u Brna  

• Prohlášení zákonných zástupců žáka 

• U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku – kopii 

Rozhodnutí o udělení odkladu 

• Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby 

doložila své oprávnění dítě zastupovat a předložila také svůj občanský průkaz 

Odklad  

Budete-li žádat pro dítě odklad školní docházky, předáte v den zápisu  

• občanský průkaz (cizinci ze zemí mimo EU cestovní pas a povolení k pobytu) 

• rodný list dítěte  

• Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

• Žádost o odklad povinné školní docházky 

• doporučení z PPP 

• doporučení pediatra 

• Prohlášení zákonných zástupců žáka 

Potřebné informace a formuláře naleznete na stránkách školy v sekci:  

Rodiče – zápis do 1. ročníku.  

mailto:reditel@skolahrusovany.cz


Pokud se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu, domluvte si telefonicky náhradní 

termín. 

Cítíte-li potřebu konzultovat některé problémy, můžete využít kromě konzultace v PPP také 

našeho školního psychologa. 


