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Zápis do 1. tříd 

školní rok 2018/2019  

Informace pro rodiče o zápisu do 1. tříd ZŠ 

PÁTEK 6. dubna 2018 

13:30 – 16:30 

1. Termín a místo zápisu  

Zápis do 1. ročníku  základního vzdělávání proběhne (dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., 
školský  zákon) v pátek 6. dubna 2018 v budově 1. stupně ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 
Brodek u Konice. 

K zápisu prosím vezměte : 

• Rodný list dítěte 
• Občanský průkaz zákonného zástupce 
• Doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.) 
• Dotazník pro rodiče žáků 1. tříd 
• Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělání 
• Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo v minulém roce vydáno) 
• Žádost o odklad povinné školní docházky 

Vlastní zápis bude probíhat formou rozhovoru dítěte s učitelkou. Rozhovor bude trvat nejvýše 
20 minut a bude zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení 
jeho školní připravenosti. 

V případě, že zvažujete podání žádosti o odklad povinné školní docházky, zajistěte si co 
nejdříve termín pro vyšetření ve školském poradenském zařízení a u odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. 

Seznamy dětí přijatých k základnímu vzdělávání na naší škole budou zveřejněny pod 
registračními čísly na dveřích budovy 1. stupně, na informační tabuli v přízemí hlavní budovy 
a na internetových stránkách školy. 

Zápis proběhne formou individuálního rozhovoru pedagoga s dítětem a cílenými aktivitami. 

Začátek školní docházky lze odložit na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte 
podané nejpozději do 30. 4. 2018 vedení školy, doložené doporučujícím posouzením 
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  



2. Právní rámec 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 

Dítě, které dosáhne šestého roku v době od září do konce června příslušného školního roku, 
může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně 
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte 
narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující stanovisko školského 
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od ledna do konce 
června je doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která 
k žádosti přiloží zákonný zástupce (§ 36 odst. 3 školského zákona). 

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 školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení 
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (§ 37 odst. 1 školského zákona). 

 Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době 
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku (§ 36 odst. 4 školského zákona). 

 

3. Odklad povinné školní docházky 

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitelka školy. 
Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě 
písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením 
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Odborným lékařem 
způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky 
může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to 
zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové 
tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu 
jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný 
lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog 
apod. Ředitelka rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě 
posouzení budou kladná. 

4. Rozhodování ředitelky školy 

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy za podmínek stanovených v § 36 
(viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).  



5.  Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří 
se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít 
před vstupem do  základní školy. Materiál vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na 
předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.  

Desatero pro rodiče je ke stažení na školním webu www.zsbrodekukonice.cz. 

 

 


