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Zápis dětí do 1. ročníku se koná 6. dubna 2018  
od 13.00 do 16.00 hod. 
 

INFORMACE K ZÁPISU 

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily v období 
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.  
 
Při zápisu je třeba doložit: 

- rodný list dítěte  
- občanský průkaz zákonného zástupce 

 
Plnění povinné školní docházky je zakotveno v § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Povinná školní 

docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku věku, 

pokud mu není povolen odklad.  

Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2018, mohou absolvovat zápis také. Podmínkou přijetí 

dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti 

přiloží zákonný zástupce. 
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Všichni žáci s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu spádové školy mají nárok na 

přednostní přijetí k základnímu vzdělávání před ostatními žáky do naplnění kapacity 

stanovené vyhláškou. 

 

 

 

Odklad školní docházky  
 
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy.  

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 podle §36 odst. 4, odloží 

ředitel školy začátek povinné školní docházky o 1 školní rok, pokud je žádost doložena 

doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-

psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa. 

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku 

povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař 

pro děti a dorost.  

 
 
 
 

 

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby 

úspěšně zahájil školní docházku? 

 neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, 

udržování pořádku); 

 měl by zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku; 

 měl by dokázat udržet pozornost a plnit zadané úkoly;   

 měl by umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod.; 

 měl by respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak 

k dospělým; 

 měl by znát své jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště. 


