
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace 

512 36 Horní Branná 257 
 

Zápis žáků k povinné školní docházce 
 

 

Zápisu se koná ve dnech dne 6. 4. – 23. 4. 2021. 

 

Zapisují se děti, které do 31. 8. 2021 dokončí šestý rok věku a děti narozené v roce 2014, které do 

školy dosud nechodí. Zápis se týká i děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní 

docházky. 

 

Formulář žádosti lze stáhnout na www.skolabranna.cz v sekci „základní škola - aktuality“. 

Současně se stažením žádosti získáte informace o dalším postupu. 

 

 

 

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 (v sekci „základní škola – aktuality“) ke stažení 

formulář žádosti o odklad povinné školní docházky, k němuž je nutno přiložit kladné stanovisko 

školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Informace, jak postupovat, získáte současně 

se stažením formuláře o odklad. 

 

 

 

V Horní Branné 12. 3. 2021     Mgr. Tibor Hájek, ředitel školy 
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