do prvních tř íd základních š kol
v Kyjově se koná
od 12. do 16. dubna 2021 bez osobní př ítomnosti ž

áků .
Upř esň ující informace a dalš í pokyny najdete na webových
stránkách jednotlivých š kol.
Rodič e jsou povinni př ihlásit dítě k povinné š kolní docházce. V letoš ním roce př ijdou k zápisu

dě ti narozené v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Není-li dítě tě lesně nebo duš evně př imě ř eně vyspě lé, je mož né v době zápisu dítě te podat ž ádost o odklad zač átku povinné š kolní
docházky. Tuto ž ádost je tř eba dolož it doporuč ujícím posouzením š kolského poradenského zař ízení a odborného lékař e nebo
klinického psychologa (jedná se o dva dokumenty).
Podle obecně závazné vyhláš ky mě sta Kyjova č . 3/2019 jsou v Kyjově pro zápis ž áků do prvních tř íd základních š kol zř izovaných
mě stem Kyjovem stanoveny š kolské obvody, které tvoř í následující ulice:
a) Š kolský obvod Základní š koly J. A.
Komenského, př íspě vkové organizace
mě sta Kyjova se sídlem Újezd 990, Kyjov

Bezruč ova
Nerudova
B. Ně mcové
Pod Kohoutkem
Borš ovská
Př íč ní
Bukovanská
Riegrova
Č elakovského
Seifertovo nám.
Dobrovského
Severní
Dr. Joklíka
Sídliš tě Klínky
Dvoř ákova
Sídliš tě Lidická
Fügnerova
Sídliš tě Maxe Š vabinského
Havlíč kova
Sídliš tě Za Stadionem
Husova
Sídliš tě Zahradní
Ivana Javora
Smetanova
Jiráskova
Stráž ovská
J. Úprky
Sv. Č echa
Jungmannova
Svatoborská
Jurovského
Š kolní
Karla Č apka
Tichá
Klvaň ova
Tř ída Komenského
Köhlerova
Tř ída Palackého
Kollárova
U Parku
Krátká
U Sklepů
Masarykovo námě stí Újezd
Mezi Mlaty
Urbanova
Na Trávníkách
Václava Bzeneckého
Nádraž ní
Vrchlického
Námě stí Hrdinů
Za Humny
Ž iž kova

b) Š kolský obvod Základní š koly
a Mateř ské š koly Dr. Joklíka,
př íspě vkové organizace mě sta
Kyjova se sídlem Sídliš tě
U Vodojemu 1261, Kyjov
Brandlova
Č elož nická
Chmelenec
Jalovcová
Janáč kova
Koliba
Kostelecká
Kvě tná
Luč ní
Mezivodí
Mlýnská
Moravanská
Ně tč ická
Pod Lipami
Pod Zvonicí
Pod Vinohrady
Polní
Rů ž ová
Sídliš tě U Vodojemu
Tyrš ova
U Malš inky
Vinohrady
Yvetotská

c) Š kolský obvod Základní š koly
a Mateř ské š koly
Kyjov-Bohuslavice, př íspě vkové
organizace mě sta Kyjova se
sídlem Kyjov - Bohuslavice
č .p.4177, Kyjov - Bohuslavice
Místní č ást Bohuslavice

Výbě r š koly zákonným zástupcem dítě te nemusí odpovídat spádové oblasti, pokud to dovolují
kapacitní mož nosti vybrané š koly. O umístě ní ž áka rozhoduje ř editel š koly.
O definitivním umístě ní dítě te budou rodič e informováni písemně a vývě skou na budově š koly
v posledním týdnu letních prázdnin.
Ř editelství základních š kol a Mě Ú Kyjov, odbor š kolství a kultury

