
Zápis 2015 

ZŠ Starý Jičín, příspěvková organizace  



Termín zápisu 

 Milé děti, milí rodiče, 

 jste srdečně zváni k zápisu do 1. třídy,  

 který se uskuteční ve čtvrtek 5. února 2015. 



Místo zápisu 

 Zápis se uskuteční v ZŠ Starý Jičín ve třídách v přízemí. 



Věk dítěte 
 

K zápisu se dostaví děti, které do 1. září 2015 

dosáhnou věku šesti let, tedy jsou narozené             

od 1.9.2008 do 31.8.2009. 



Povinnosti rodičů 
 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu         
k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. 
února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit 
povinnou školní docházku. 

K zápisu se musí dostavit i ti, kteří chtějí pro své dítě 
žádat odklad školní docházky nebo již měli odklad           
v minulém roce. 

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, 
učiní tak po domluvě s vedením školy v náhradním 
termínu nejpozději do 15. února 2015.  

 

 



Spádové školy 
Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského 
zákona školské obvody spádové školy.  
 
Do spádové školy jsou přednostně přijímáni 
žáci   s místem trvalého pobytu v příslušném 
školském obvodu.  
 
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit 
jinou než spádovou školu.  
 
V odůvodněných případech může ředitel 
vybrané školy rozhodnout o nepřijetí žáka. 



Přineste si prosím s sebou: 

 Občanský průkaz 

 Rodný list dítěte 

 

 Rodiče na místě vyplní dotazník a žádost o přijetí 
a budou dotázáni, zda budou mít zájem o školní 
družinu a stravování ve školní jídelně, dostanou 
pozvánku a přihlášky do přípravného kurzu 
Předškoláček, který připravujeme pro naše 
budoucí školáky. 

 



Rozhovor s dítětem 
 
 
 
Hlavním cílem zápisu je ověření připravenosti 
dítěte na vstup do školy.  
 
Pedagog sleduje komunikativní dovednosti 
dítěte, sociální a emoční zralost, schopnost 
odpoutat se od matky a plnit úkoly zadané 
učitelem, grafomotorické dovednosti, lateralitu 
dítěte apod. 
 
V případě potíží s výslovností doporučí 
logopedickou péči, v otázkách odkladu školní 
docházky doporučí návštěvu pedagogicko-
psychologické poradny a dětského lékaře. 
 
 
 



Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 
 
 

 Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.  

 Rozhodnutí se v tom případě oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů      
pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, 
seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (na nástěnce 
před budovou školy) a na internetových stránkách školy – zveřejněním 
seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Seznam bude zveřejněn 
nejméně 15 dnů. Uvádí přijaté i nepřijaté uchazeče. 

 
 



Odklad povinné školní docházky 
 
 Žádost o odklad podává zákonný zástupce do 31.května 2015 

řediteli ZŠ. 

Ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden 
školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím 
posouzením pedagogicko-psychologické poradny a odborného 
lékaře (nebo klinického psychologa).  

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do 
zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 



Po podání žádosti o odklad by měli rodiče do 30 dnů tuto žádost doložit 
doporučení o odkladu od PPP a dětského lékaře. 
 
Pro usnadnění řízení je vhodné si nejprve zajistit kladné vyjádření  
od poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa),  
pak navštívit školu a předat žádost o odklad školní docházky s doporučením. 
 
Poté ředitel školy rozhodne o odkladu školní docházky. 
 

Odklad povinné školní docházky 



Ředitel školy zamítne žádost o odklad školní docházky,  
 
•pokud nebyla podána v termínu do 31. května, 
•neobsahuje doporučení PPP a dětského lékaře 
•nebo neobsahuje potřebné náležitosti žádosti (např. jméno, datum narození,  
bydliště, podpis žadatele apod.) 
 

 

Zamítnutí žádosti o odklad  



Plnění povinnosti 
školní docházky 
 
 

Školský zákon č. 561/2004 Sb. 
§ 36  
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. 



Odklad povinné 
školní docházky 

Odklad povinné školní docházky 
§ 37, Školský zákon č. 561/2004 Sb. 
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku 
tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 
požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte 
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 
nebo klinického psychologa. Začátek povinné 
školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení 
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 



Rozhodnutí  
o přijetí 

Školský zákon č. 561/2004 Sb. 
§ 183  
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí  
ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů 
pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení 
u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně 
přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a 
vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum 
zveřejnění a v případě středních škol též poučení 
o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle 
§ 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují 
rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke 
vzdělávání, za oznámená. 



Rozhodnutí  
o odkladu 

Školský zákon č. 561/2004 Sb. 
§ 37 
Odklad povinné školní docházky 
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu 
povinné školní docházky podle odstavce 1 
nebo 3 (tj. o odkladu nebo dodatečném 
odkladu), doporučí zároveň zákonnému 
zástupci dítěte vzdělávání dítěte v 
přípravné třídě základní školy nebo v 
posledním ročníku mateřské školy, pokud 
lze předpokládat, že toto vzdělávání 
vyrovná vývoj dítěte. 



Těšíme se na Vás a Vaše děti  

a přejeme Vám pohodový vstup do školy. 



Zdroje informací: 
Školský zákon č. 561/2004 Sb.  
 
 
 
 
Zpracovala: 
Mgr. Eva Pavlištíková, výchovná poradkyně 
 


