
Informace k zápisu 
 
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění: 
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany 
jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 
90 dnů. 

Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat 
na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na 
účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany 

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 věku 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 k plnění 
povinné školní docházky podle věty druhé je také 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. 

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. 

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se 
sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince 
místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka 
jinou než spádovou školu. 

Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto 
skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v 
němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
 



Všeobecné informace - časté otázky: 
Jak se dozvím, kdy se koná zápis? 

Oznámení o zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro daný školní rok 
najdete  

a) na webových stránkách základní školy  

b) v listinné podobě na vývěskách školy (u zastávky) a u hlavního vchodu do školy; 
c) na webových stránkách obce: www.obecivan.eu 

Kam se dostavit k zápisu (mohu si vybrat školu)? 

Pokud nechcete sami vybírat mezi školami, pak žák plní povinnou školní docházku v 
základní škole v místě, v němž má žák místo trvalého pobytu (tak zvaná „spádová 
škola„). Tato škola přijme dítě vždy. 
Pokud Vám spádová škola z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje, můžete pro své dítě zvolit 
kteroukoliv jinou školu. V jiné než spádové škole však není přijetí Vašeho dítěte 
garantováno, protože 
a) ředitel každé spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého 
pobytu ve svém vymezeném školském obvodu, 
b) školy zřizované jinými zřizovateli než obcí přijímají děti podle svých kritérií do výše 
povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. 

Jak postupovat, pokud dítě nemůže být u zápisu přítomno (např. z důvodu 
nemoci)? 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v 
době od 1. dubna do 30. dubna bez ohledu na jeho aktuální zdravotní stav. Je-li dítě 
nemocné, přihlásíte ho k zápisu v řádném termínu bez jeho přítomnosti. 

Jak postupovat v případě, že v den zápisu jsou rodiče s dítětem např. na dovolené 
v zahraničí? 

Co nejdříve telefonicky informujte vedení školy a požádejte o náhradní termín 
(zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 
1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku). 

 

 



Co potřebuji k zápisu? 

• Rodný list dítěte; 
• platný občanský průkaz zákonného zástupce; 
• žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci (dostanete v den zápisu ve 

škole, lze stáhnout z www stránek školy: www.zsivan.cz) 
• jiný formulář (odklad)  

Jak probíhá vlastní zápis ve škole? 

Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a, je-li při 
zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z 
rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být 
přítomen u všech součástí zápisu. 
V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění 
povinné školní docházky. 
Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 
minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační 
posouzení jeho školní připravenosti. 
Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní 
připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání 
nejvýše 60 minut. 
Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům 
vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 
Škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích 
oblastech stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, 
nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu 
orientačně posoudit. 
Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, 
jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším 
rozvoji. 

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte. 

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve 
správním řízení. 
Rozhodnutí o přijetí i Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce písemně. 

 

Lze se proti rozhodnutí odvolat? 

Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k plnění povinné školní docházky se lze 
odvolat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění či doručení. Odvolání lze podat teprve 



poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke 
skutečnosti určující počátek lhůty (zveřejnění seznamu přijatých nebo převzetí 
rozhodnutí o nepřijetí). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je 
posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. 
Odvolání se podává u ředitele základní školy, který rozhodnutí vydal. 
Rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, mládeže a 
sportu.  

Jak mám postupovat, když chci žádat o odklad povinné školní docházky? 

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, odloží 
ředitel školy začátek povinné 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. 
Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o 
možnosti odkladu povinné školní docházky. 

Postup při odkladu povinné školní docházky dítěte: 

Škola vám na žádost vydá formulář: žádost o odklad (nebo lze vytisknout z www 
stránek školy: www.zsivan.cz - dokumenty) 

Vyplněnou a podepsanou žádost o odklad odevzdají zákonní zástupci osobně v ZŠ 
nejpozději do 30. 4. 2019  (nejlépe v den zápisu). 

Zákonní zástupci budou v ZŠ seznámeni s dalším postupem v řízení o 
odkladu povinné školní docházky dítěte. 
Nezapomeňte, že pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad povinné školní 
docházky, vzniká mu povinnost předškolního vzdělávání.  

Vyžaduje zápis „speciální“ přípravu dítěte? 

Dítě by pro plnění povinné školní docházky mělo být tělesně i duševně přiměřeně 
vyspělé. S žádnou „speciální“ přípravou dítěte si nemusíte dělat starosti. Případné 
otázky, se kterými se mohou děti u zápisu setkat, můžete nalézt mezi informacemi 
jednotlivých škol. 

 

 

 



Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (převzato ze stránek 
MŠMT ČR) nabízí zákonným zástupcům dětí v přehledné podobě 
základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před 
vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak 
vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je 
nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale 
může se k nim přiblížit. 

Co má umět předškolák: 

• správně vyslovovat všechny hlásky, jestliže dítě nevyslovuje všechny 

hlásky správně, je potřeba navštívit logopeda 
• mluvit celými větami, nahlas a zřetelně 
• umět pozdravit, poprosit, poděkovat 
• orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad 
• vědět jak se jmenuje, kolik je mu let, kde bydlí, znát dny v týdnu 
• přednést básničku, zazpívat píseň, poznat a vyprávět krátkou 

pohádku 
• znát barvy, umět vybarvovat jednoduché tvary 
• nakreslit postavu – všechny znaky (oči, uši, vlasy) 
• držet správně tužku, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po 

papíru 
• vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt 

hodiny a práci dokončit 
• sebeobsluha – samostatné stolování, jíst příborem 
• hygiena – mytí, wc, smrkání 
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