
 

Obecné Informace k zápisu 
1. Termín a místo zápisu  

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského 

zákona, ve dnech od 1. dubna do 30 dubna. Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy a oznámí to 

způsobem v místě obvyklým - vývěsní skříňka, webové stránky. K zápisu rodič přinese rodný list dítěte a 

svůj občanský průkaz. /Zápis pro školní rok 2021/22 bude probíhat v upraveném režimu elektronicky./  

2. Věk dítěte  

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 a odborného 

lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 

3. Práva a povinnosti rodičů  

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon).  

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském 

obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud 

zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.  

4. Spádové obvody škol  

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. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je 

především kapacita školy.  

5. 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. K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského 
poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými 
opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky 
žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná 
doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do 
které je nutné příslušná doporučení doložit.  
 Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý 

rok věku. 


