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Zápis žáků k povinné školní docházce 
 
 

Zápis se koná dne 24. 4. 2019 v budově Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra, 
Horní Branná od 14 do 16 hodin. 

 
Zapisují se děti, které do 31. 8. 2019 dokončí šestý rok věku a děti narozené v roce 2012, které do 
školy dosud nechodí. Zápis se týká i děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní 
docházky. 
 

Zákonní zástupci zapisovaných dětí přinesou: 
rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a vyplněnou žádost o přijetí 

(lze stáhnout na www.skolabranna.cz nebo si vyzvednout v MŠ Horní Branná, MŠ Valteřice). 
 
Prosíme zákonné zástupce, jejichž děti nenavštěvovaly Mateřskou školu v Horní Branné nebo ve 
Valteřicích, aby nás o účasti na zápisu informovali předem (tel. 481 584 216, e-mail: 
zsjs@seznam.cz).  
 
Počet přijímaných žáků: nejvíce 30 
 
Děti budou přijímány v tomto pořadí: 
I.  Dítě s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy (Horní Branná, Valteřice)  

a. Loňský odklad povinné školní docházky a sourozenec, který je v době zápisu žákem  
1. – 8. ročníku ZŠ Horní Branná. 
b. Loňský odklad povinné školní docházky. 
c. Sourozenec, který je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Horní Branná. 
d. Dítě bez sourozence, který je v době doby zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Horní 
Branná. 

II . Dítě s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy (Horní Branná, Valteřice) 
a. Loňský odklad povinné školní docházky a sourozenec, který je v době zápisu žákem    
1. – 8. ročníku ZŠ Horní Branná.  
b. Loňský odklad povinné školní docházky. 
c. Sourozenec, který je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Horní Branná. 
d. Dítě bez sourozence, který je v době doby zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Horní 
Branná. 

U všech výše uvedených kritérií budou děti přijímány od nejstaršího k nejmladšímu. 
 
Odklad povinné školní docházky: 
V tomto případě je na www.skolabranna.cz ke stažení formulář žádosti o odklad povinné školní 
docházky, k němuž je nutno přiložit kladné stanovisko školského poradenského zařízení a 
odborného lékaře. Pokud tyto přílohy v době zápisu zákonný zástupce žáka nebude mít 
k dispozici, obdrží informace na tel. 481 584 216 (před zápisem). Pokud tyto přílohy má, přijde 
k zápisu s vyplněnou žádostí a přílohami bez dítěte. 
 
V Horní Branné 19. 2. 2019     Mgr. Tibor Hájek, ředitel školy 
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