
ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
a 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

zřizovaných městem Znojmem

VE ČTVRTEK 9. 6. 2022
9:00 - 12:00 HODIN

Zvláštní zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Znojmem bude probíhat
na těchto základních školách:

ZŠ JUDr. J. Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace (v hlavní budově
školy Klášterní 2)
ZŠ, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace (budova Vrchlického 1, vchod ze Smetanovy ulice)
ZŠ a MŠ, Znojmo, Pražská 98
ZŠ P. Diviše a MŠ, Znojmo, Přímětice 569
ZŠ, Znojmo, nám. Republiky 9 (budova nám. Republiky 14)
ZŠ, Znojmo, Václavské nám. 8, příspěvková organizace (v hlavní budově školy Václavské nám. 8)

Zvláštní zápis je určen pro cizince dle zákona č. 67/2022 Sb., Lex Ukrajina pro oblast regionálního
školství ze dne 21. 3. 2022.

Zvláštní zápis do mateřských škol zřizovaných městem Znojmem bude probíhat 
na těchto mateřských školách:

MŠ, Znojmo, nám. Armády 9 (kancelář ředitelky)
MŠ, Znojmo, Dělnická 2 (kancelář ředitelky, přístavba zeleného pavilonu)
MŠ, Znojmo, Holandská 2, příspěvková organizace          
MŠ, Znojmo, Pražská 80, příspěvková organizace
MŠ, Znojmo, Přímětice 279, příspěvková organizace (hlavní budova Ugartova 279)
MŠ, Znojmo, nám. Republiky 15, příspěvková organizace (kancelář ředitelky)
ZŠ a MŠ, Znojmo, Pražská 98 (zápis do MŠ proběhne na odloučeném pracovišti Slovenská 33)
ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace (v hlavní budově školy
Klášterní 2)

CO K VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DOLOŽIT:

Základní školy – doklady totožnosti dítěte a zákonného zástupce, místo faktického pobytu dítěte
(nájemní smlouva, smlouva o ubytování)

Mateřské školy – potvrzení od lékaře o povinném očkování, doklady totožnosti dítěte 
a zákonného zástupce, místo faktického pobytu dítěte (nájemní smlouva, smlouva o ubytování)

Bližší informace zákonní zástupci získají přímo na ředitelství základních a mateřských
škol. Žádosti o přijetí jsou k dispozici na www.znojmocity.cz pod odborem školství, kultury
a památkové péče, případně na webových stránkách škol.

K ZÁPISU SE DOSTAVÍ:

Děti předškolního věku (narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017)
Děti k zápisu do 1. tříd základního vzdělávání (narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016),
případně děti, které měly odklad povinné školní docházky

http://www.znojmocity.cz/


Kontaktní místa:

Městský úřad – odbor školství, kultury a památkové péče,
 nám. Armády 8, 6. patro

669 02 Znojmo

Marta Šulerová
marta.sulerova@muznojmo.cz

+420 777 56 29 96

Ing. Denisa Krátká
denisa.kratka@muznojmo.cz

+420 739 38 90 15  

www.znojmocity.cz

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

prostředí přizpůsobené potřebám dítěte
vzdělávací program, který slouží ke snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu
maximální počet 15 dětí ve třídě
spolupráce s rodinou
služby školního psychologa a školního speciálního pedagoga

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8, příspěvková organizace otevírá ve školním roce
2022/2023 v budovách Václavské náměstí 8 a Jubilejní park 23 PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY pro děti s
odkladem povinné školní docházky a děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky.

Zápis do přípravných tříd proběhne v budově Václavské nám. 8 dne 16. 6. 2022 
od 9:00 do 12:00 hodin.

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY NABÍZÍ: 

doklad o totožnosti dítěte a zákonného zástupce
místo faktického pobytu
doporučení pediatra k odkladu povinné školní docházky

Pozn. Doporučení Pedagogicko-psychologické poradny Znojmo budou řešena na místě 
v době zápisu.

Co k vyplněné žádosti o zařazení doložit: 


