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Věk dítěte k zápisu do 1. ročníku ZŠ a požadované dokumenty
Školský zákon: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.
Tato skutečnost představuje povinné podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.
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.
Školský zákon zaručuje spádovému dítěti přednostní právo na přijetí k základnímu vzdělávání v jeho
spádové škole, tj. ve škole ve školském obvodu, v němž má trvalý pobyt.
datum narození dítěte

druh zápisu

nutno doložit doklady

P o v i n n ý
z á p i s
- rodný list dítěte
zápis po
31. 8. 2011 a dříve
- průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče)
odkladu
- rozhodnutí o odkladu
- rodný list dítěte
1. 9. 2011 – 31. 8. 2012
běžný zápis
- průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče)
N e p o v i n n ý z á p i s
n a ž á d o s t
r o d i č ů
1. 9. 2012 – 31. 12. 2012

zápis pětiletého
dítěte (je-li
přiměřeně tělesně i
duševně vyspělé)

1. 1. 2013 – 30. 6. 2013

zápis pětiletého
dítěte (je-li
přiměřeně tělesně i
duševně vyspělé)

1. 7. 2013 a později

dítě nelze zapsat

- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče)
navíc nutno doložit (možno dodatečně):
- doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (např.
pedagogicko-psychologické poradny)
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče)
navíc nutno doložit (možno dodatečně):
- doporučení školského poradenského zařízení (např. pedagogickopsychologické poradny)
- doporučení odborného lékaře (např. obvodního dětského)

Odklad povinné školní docházky
Školský zákon: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně
(žádost o odklad povinné školní docházky) zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné
školní docházce (od 1. 4. do 30. 4. 2018), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením:
- příslušného školského poradenského zařízení (tj. většinou pedagog.– psych. poradna)
a současně také
- odborného lékaře (např. obvodního pediatra nebo klinického psychologa).
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší
osmý rok věku.
V případě, že zákonný zástupce požádá o odklad povinné školní docházky a obě
doporučující posouzení nedodá včas, povede škola řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
na základě žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Školský zákon umožňuje odklad, ale pokud zákonný zástupce dítěte o odklad nepožádá, je jediným
rozhodujícím kritériem věk dítěte, nerozlišují se jeho schopnosti, dovednosti. Škola sama nemůže na
základě výsledku jakýchkoli zjišťování znemožnit zahájení povinné školní docházky.

Pokud se rozhodnete požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě povinně nastoupit na
předškolní vzdělávání do mateřské školy (popř. do přípravné třídy – tu ale na základní škole
v Brozanech nad Ohří nemáme z důvodu nedostatku prostoru). Od roku 2017 je v platnosti
nařízení, které stanovuje, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání
povinné. Zápis do mateřských škol na školní rok 2018/2019 se koná v Brozanech nad Ohří dne
16. 5. 2018.
Pokud se zákonný zástupce domnívá, že by bylo vhodné požádat o odložení povinné školní
docházky jeho dítěte, dostaví se s dítětem (není podmínkou) k zápisu a tam vše dohodne se
školou. Musí vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání i žádost o odklad povinné
školní docházky. Pokud je žádost o odklad kompletní (2 doporučující posouzení), řízení o
přijetí k základnímu vzdělávání vůbec neproběhne.

Náhradní termín zápisu
Pokud se z vážných např. zdravotních důvodů nemůžete s dítětem k zápisu dostavit, domluvte se
s vedením školy na náhradním termínu.

Změny, platné od roku 2017
Dítě nemusí být zápisu přítomno. Pokud je tedy dítě nemocné a nemůže se k zápisu v daném
termínu dostavit, nemusí přijít v náhradním termínu do školy na pohovor.
Dítě se nemusí zápisu účastnit ani v případě, že se osobně do školy dostaví. To znamená, že i
když se dostaví, nemusí absolvovat formální ani neformální část zápisu (pohovor s paní učitelkou
a vypracovávat úkoly na různých stanovištích).
Je zcela na rozhodnutí zákonných zástupců, který postup zvolí. Doporučuji s dítětem zápis
absolvovat. Většina dětí se na zápis těší, ve školce si o něm povídají. Při zápise se děti potkají
s ostatními dětmi, poznají paní učitelky i prostředí, ve kterém se budou pohybovat. Pro zákonné
zástupce je zápis také dobrou zkušeností a možností získat o svých dětech důležité informace o
připravenosti na zvládnutí školní docházky.

Průběh zápisu
Zápis k povinné školní docházce proběhne v budově základní školy.
Formální část zápisu bude spočívat ve vyplnění žádosti o přijetí k povinné školní docházce,
kterou vyplní každý zákonný zástupce (i v případě, že současně žádá o odklad povinné
školní docházky) nebo v kontrole již vyplněných údajů zákonným zástupcem a v předání
informací zákonným zástupcům dítěte. Tato část bude probíhat v ředitelně školy.
Při neformální (motivační charakter) části zápisu bude představena škola budoucímu prvňáčkovi
jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rámci rozhovoru s dítětem
bude pedagog školy zjišťovat úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností, a to podle Desatera
(Desatero ke stažení). Rozhovor s dítětem bude trvat maximálně 20 minut, zpravidla je to však
kratší doba. Tato část zápisu bude probíhat v přízemí školy v jednotlivých třídách. Pomáhat budou
i žáci 2. stupně základní školy.

