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Zápis dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním
městem Jihlava pro školní rok 2011/2012

Zápis dětí do 1. tříd základních škol zřizova-
ných statutárním městem Jihlava se uskuteční 
ve dnech 21. a 22. ledna 2011 a v ZŠ speciální a 
Praktické škole Jihlava 21. ledna 2011.

Informace o místě a časovém harmonogramu 
zápisu budou zveřejněny řediteli jednotlivých škol 
formou vývěsek na budovách škol.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit 
školou povinné dítě k zápisu do školy. Povinná 
školní docházka začíná počátkem školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok. 
To znamená, že povinnost dostavit se k zápisu do 
1. třídy základní školy pro školní rok 2010/2011 

se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2004 do 31. 
8. 2005 s výjimkou dětí, které již školní docházku 
zahájily.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku těles-
ně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o 
to jeho zákonný zástupce, odloží mu ředitel ško-
ly začátek školní docházky o jeden školní rok. O 
odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy 
na základě odborného posouzení lékaře nebo pří-
slušného poradenského zařízení. Povinnost dosta-
vit se k zápisu se vztahuje i na děti, u kterých je 
předpoklad odkladu školní docházky.   

K zápisu je nutné s sebou přinést rodný list dítě-

te a občanský průkaz zákonného zástupce.
Povinnost zapsat žáka se škole ukládá podle je-

jího stanoveného školského obvodu (tj. podle 
místa trvalého bydliště). Právem každého rodiče 
je možnost volby školy pro své dítě. V případě, že 
rodiče zvolí školu mimo spádovou oblast a vybra-
ná škola má naplněnou kapacitu, nemusí ředitel 
školy požadavku zákonných zástupců vyhovět. O 
nepřijetí jsou zákonní zástupci dítěte ředitelem 
školy písemně vyrozuměni a dítě bude přijato do 
školy ve spádovém obvodu podle místa bydliště. 
Ředitel školy vyrozumí o přijetí dětí zákonné zá-
stupce obvyklým způsobem.

Školské obvody spádových základních škol zřizovaných 
statutárním městem Jihlava se stanovují takto:

1. Školský obvod Základní školy 
T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

tvoří:
Ulice města:
Bratří Čapků od ul. Žižkova k ul. 

Seifertova, Filipa Bartáka, Jiráskova 
od ul. Fritzova po ul. Dvořákova, Ke 
Skalce od ul. Seifertova k ul. Žižko-
va, Mahenova, Mahlerova, Malátova, 
Na Hliništi, Rantířovská od ul. Lípo-
vá k ul. Žižkova, Sukova, Štefániko-
vo náměstí, U Cvičiště, U Hřbitova, 
Vrchlického od ul. 17. listopadu k ul. 
Jiráskova, Wolkerova od ul. Seifer-
tova k ul. Žižkova,  Za Prachárnou, 
Žižkova.

2. Školský obvod Základní ško-
ly Jihlava, Demlova 32 a Základ-
ní školy Otokara Březiny, Jihlava, 
Demlova 34

tvoří:
a) Ulice města:
Arbesova, Brněnská od ul. Dlouhá 

stezka  k ul. Okružní, Březinova, Děl-
nická, Demlova, Družstevní, Hál-
kova, Hauptova, Helenínská,  Hůlo-
vá, Chelčického, Kmochova, Lesní, 
Na Člunku, Na Kalvárii, Na Kopci, 
Na Samotě, Nad Řekou, Okružní,  
Osvobození, Purkyňova, Stará cesta,    
Stavbařů,   Šrámkova, U Břízek.

b) Části města:
Helenín, Henčov, Kosov.

3. Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Havlíčkova 71

tvoří:
a) Ulice města:
Gorkého, Halounova, Havlíčkova 

od ul. U Skály k ul. Fritzova, Chod-
ská, Jánská od ul. U Hraničníku k ul. 
Královský vršek, Jaroslava Haška,  
Mlýnská, Mostecká, Nad Přejez-
dem, Peckova, Pod Jánským kopeč-
kem, Polenská, Pražská, Rokycano-
va, Romana Havelky od  dálničního 
přivaděče (směr dálnice D1) k ul. 
Fritzova, Rovná, Sokolovská od ul. 
Jaroslava Haška k sídlu Hasičského 
záchranného sboru kraje Vysočina 
(územní odbor Jihlava), Srázná od 
ul. Třebízského k  Úvozu,  Strmá, 
U Pražského mostu, U Skály, U Vi-

aduktu, Úvoz, V Zahrádkách, Vác-
lavkova.

b) Části města:
Heroltice, Hruškové Dvory.

4. Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Kollárova 30

tvoří:
a) Ulice města:
Alšova, Fűgnerova, Havlíčkova od 

ul. U Skály k železniční stanici Jih-
lava, Heroltická, Jánská od ul. Soko-
lovská k ul. U Hraničníku, Jiřího z 
Poděbrad, Jungmannova, Kollárova, 
Kosárkova, Krátká, Lomená, Luční, 
Máchova, Mánesova, Na Hranici, Na 
Růžku, Na Stráni, Na Vyhlídce, No-
vá, Pávovská, Pod Rozhlednou, Po-
šumavská, Příční, Reindlerův dvůr. 

 (Pokračování na str. 19)


