
 
 
 
 
 
 
 

Ředitelství základních škol ve Šternberku na základě ustanovení § 36 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s městem Šternberk 

oznamují, že 

ZÁPIS DĚTÍ 
DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

pro školní rok 2019/2020 

bude proveden v pátek 

5. dubna 2019 od 9:00 do 17:30 hodin 

 Zápis proběhne v základních školách:  Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk 
      Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk 
      Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk 

Budou zapsány všechny děti narozené do 31.08.2013. Děti narozené po tomto datu 
budou zapsány předběžně. Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní 
docházka. 

Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte, kteří se s dítětem dostaví k zápisu, předloží jeho 
rodný list. 

Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že provedené zapsání dítěte je pouze předběžné, 
konečné rozmístění proběhne v souladu s ustanoveními obecně závazné vyhlášky 
města Šternberka, o stanovení spádových obvodů základních škol ve Šternberku a 
organizačních pokynů o naplňování tříd a bude provedeno po uzavření zápisu na 
všech základních školách ve Šternberku. 

Žádáme rodiče, aby řádně a včas splnili tuto zákonem stanovenou povinnost. 

 
 

Doba zveřejnění oznámení: 
Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Šternberk dne: 13.02.2019 

Termín pro sejmutí z úřední desky Městského úřadu Šternberk dne: 06.04.2019 
Sejmuto z úřední desky Městského úřadu Šternberk dne: 
 

Město Šternberk, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk, tel. 585 086 227 
 
 



Informace k zápisu dětí do 1. tříd základních škol ve Šternberku 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně 
zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – tedy 
nejpozději do 30. dubna 2019, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o 
jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  
Bližší informace zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-
povinne-skolni-dochazce. Další podrobnosti k organizaci zápisu v dané škole 
poskytne ředitel/ředitelka základní školy. 

Město Šternberk je zřizovatelem tří základních škol ve Šternberku (tj. na ulicích 
Svatoplukova, Dr. Hrubého, náměstí Svobody) a deklaruje shodnou podporu všem 
základním školám v zájmu stability pedagogického sboru v návaznosti na ekonomické 
ukazatele, aby nedocházelo k meziročním výkyvům v počtech žáků a nerovnoměrným 
provozním nákladům. Přednostně budou zapsány děti s trvalým bydlištěm ve 
Šternberku.  

Obecně závaznou vyhláškou města Šternberka jsou stanoveny spádové obvody 
jednotlivých škol. Rodiče mohou zapsat dítě do základní školy mimo spádový obvod 
této školy, avšak s rizikem nepřijetí na vybranou školu z kapacitních důvodů. Obecně 
závazná vyhláška města Šternberka č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených městem Šternberk a část společného školského obvodu 
základní školy zřízené městem Šternberk a obecně závazná vyhláška města 
Šternberka č. 6/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2017 
o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Šternberk a části 
společných školských obvodů základních škol zřízených městem Šternberk, jsou 
k dispozici na www.sternberk.eu. 

Ředitel/ředitelka základní školy může předem stanovit maximální počet dětí, které 
bude možné z hlediska kapacity do dané školy přijmout. Provedené zapsání dítěte je 
pouze předběžné, konečné rozmístění proběhne v souladu s ustanoveními obecně 
závazných vyhlášek města Šternberka o stanovení spádových obvodů základních škol 
ve Šternberku a organizačních pokynů o naplňování tříd a bude provedeno po uzavření 
zápisu na všech základních školách ve Šternberku. 


