
Zápis do 1. tříd  pro školní rok 2022/23  
  

Základní informace o zápisu 

Ze školského zákona  - Zákon č.561/2004 Sb.  - vybíráme jen to nejdůležitější:  
§36  - Plnění povinnosti školní docházky 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, v němž má dítě zahájit 
povinnou školní docházku.  
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.  
Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném 
školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.  
  
§37 – Odklad povinné školní docházky 
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a  požádá-li o to 
písemně zákonný zástupce do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost 
doložena doporučujícím posouzením příslušného  školského poradenského zařízení a odborného 
lékaře. 
  
§46 – Organizace základního vzdělávání 
Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu  s 
§36, a oznámí to způsobem v místě obvyklým. 
  
§165 
Ředitel  rozhoduje  v oblasti státní správy o  přijetí k základnímu vzdělávání 

 

Zápis tedy probíhá jako správní řízení (Zákon č.500/2004Sb., správní řád v platném znění) 

  

Zápis do školy by měl být pro Vás, ale především pro Vaše dítě, příjemnou  záležitostí, na kterou 
budete rádi vzpomínat. 

  

Pokud jste se rozhodli přihlásit své dítě do naší školy, pak musíte: 

 Registrovat Vaše dítě k zápisu přes odkaz na webových stránkách školy – modrá ikona 
Škola on line a pak záložka Přihláška k zápisu 

 Přijít s dítětem ve vámi zvolený den a hodině k zápisu do školy 
 Vzít si s sebou rodný list dítěte a platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte, 

který předložíte při pohovoru s ředitelkou školy 
 Pak proběhne „zápis“, při kterém vaše dítě ukáže, co všechno umí. Nejedná se o žádné 

přijímací zkoušky! Dítě nijak nestresujte!  Je zbytečné, aby se bálo, že něco pokazí.  

 I když to možná zní divně, je základní podmínkou přijetí trvalé bydliště.  

 



Pokud budete žádat pro své dítě odklad, tak doporučujeme: 

 Přijít k zápisu, tedy přihlásit dítě do školy  
 O odklad můžete žádat až do 31. května 2022  
 K žádosti o odklad musíte přiložit doporučující zprávu z pedagogicko -psychologické 

poradny a doporučující zprávu od odborného lékaře (dětský lékař, klinický  psycholog, 
odborný lékař) 

 Děti, které byly u zápisu v loňském roce a byl jim udělen odklad, znovu k zápisu 

nemusí. Jsou již zapsané. Je ale nutné, aby rodiče potvrdili jejich nástup. Nicméně i 
tyto děti mohou přijít znovu a ukázat, co všechno již umí.  

Není rozhodující, zda přijdete první den zápisu. Čas zápisu na přijetí či nepřijetí nemá žádný 

 vliv.  

  

Mgr. Renata Vařechová  


