
  

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 
letošní zápis do 1. tříd se koná  

ve středu 16. 1. a ve čtvrtek 17. 1. 2013 
vždy od 14.00 do 17.00 hodin 

na vedlejší budově ZŠ V. Kl. Klicpery 

  

 Koho se zápis týká? 

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let. 

 Kde se zápis koná? 

Zápis probíhá na vedlejší budově ZŠ V. Kl. Klicpery, určené nejnižším ročníkům, což je 
výhodou pro malé školáky, které budou naši školu navštěvovat. 

 Co je třeba vzít s sebou? 

K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.  

 Můžeme předem získat podrobnější informace o škole? 

Mnohé informace získáte z webových stránek naší školy. Další informace a odpovědi 
můžete získat telefonicky nebo osobně při návštěvě školy ještě před zápisem.  

 Je třeba dítě na zápis nějak připravit? 

Určitě ne. Zápis není žádná "přijímací zkouška", na kterou by se dítě mělo připravovat. 

"Výkon" dítěte u zápisu nemá žádný vliv na další hodnocení dítěte ve škole.  

 Jak zápis probíhá? 

V klidu a bezbolestně. Hned po příchodu se vás ujmou zkušené učitelky, paní zástupkyně 
s rodičem vyřídí potřebné formality. Během krátkého rozhovoru nad obrázky, hračkami a 

dalšími pomůckami ověří základní předpoklady pro školní docházku. Nejde o žádné složité 
"testování", které by dítě nějak stresovalo. Cílem krátkých a nenásilného úkolů je předem 
odhadnout, zda dítě nebude mít s nástupem do školy vážnější problémy. Pokud ano, 

rodiče dostanou doporučení, jak dál postupovat. 

 Musíme k zápisu, i když budeme žádat o odklad školní docházky? 

Ano, k zápisu se musí dostavit všechny děti, které do konce srpna dovrší 6 let. U zápisu 
získáte všechny informace a formuláře nutné k podání žádosti o odklad školní docházky. 

Odklad školní docházky řeší § 37 Školského zákona (561/2004 Sb.), v němž se praví:  

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. 

 



(Citát pochází z novely platné od 1. 1. 2012, která zpřísňuje podmínky pro odklad tím, že 
k žádosti je třeba přiložit dva doporučující posudky, nikoliv pouze jeden, jak tomu bylo do 
roku 2011.) 

 Může být do 1. třídy přijato i dítě, kterému 31. srpna ještě nebude 6 let? 

Ano, podle novely školského zákona z roku 2009 může. Viz citace z § 36, odstavce 3 

zákona: 

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 je také 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 Co máme dělat, když je dítě v době zápisu nemocné? 

Samozřejmě s ním do školy nechoďte a počkejte, až se uzdraví. Pak využijte náhradního 
termínu, jehož termín bude zveřejněn. Druhou možností je kontaktovat přímo vedení 
školy. Určitě se dohodneme na řešení, který bude vyhovovat vám i nám. 

 Musíme k zápisu, i když má dítě z loňska odklad a do školy v září nastoupí? 

V rozhodnutí ředitele o odkladu školní docházky je stanoven závazný termín nástupu 
dítěte do školy, takže teoreticky není nutné tuto skutečnost stvrzovat opakovanou účastí 
u zápisu. Přesto doporučujeme, abyste se s dítětem k zápisu dostavili, abyste si ověřili, 

zda odklad splnil svůj účel a abyste získali případné nové informace. 

 Co v případě, že dítě bylo u zápisu, ale do školy nakonec nenastoupí? 

Absolvováním zápisu nebo rozhodnutím o odkladu je přesně stanoven zákonný termín a 
místo nástupu do školy. Rozhodnete-li se (například z důvodu stěhování) přihlásit dítě na 

jinou školu, jste povinni to neprodleně oznámit řediteli školy. Pokud tuto informaci škola 
nedostane, s nástupem dítěte do 1. třídy počítá. Jestliže rodiče změnu neoznámí a dítě v 

září do školy nenastoupí, znamená to komplikace nejen pro školu, ale i pro rodiče. 

 Můžeme absolvovat zápis na více školách současně a teprve pak se pro jednu 

z nich rozhodnout? 

Samozřejmě NE! Zápis není žádný nezávazný "výběr na zkoušku". Absolvováním zápisu 

rodiče (zákonní zástupci) jednoznačně deklarují svou vůli dítě na danou školu přihlásit k 
plnění povinné školní docházky. Krátce po zápisu navíc rodiče od ředitele školy obdrží 
rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, které je právně závazné a které zcela 

jednoznačně určuje, kdy a kde dítě zahájí povinnou školní docházku. Kdyby rodiče 
absolvovali zápisů několik a nechali si vystavit několik závazných rozhodnutí o přijetí, 

dopouštějí se protiprávního jednání.  Pokud by k něčemu takovému přece jenom došlo, 
mohou rodiče zmírnit následky svého postupu tím, že budou okamžitě informovat školu, o 
níž nemají zájem, že dítě do této školy nenastoupí. Pokud by tak neučinili a ponechali by 

školu až do 1. září v mylné domněnce, že dítě do 1. třídy nastoupí, riskují  nepříjemné 
úřední následky. 

 

 

Na budoucí prvňáčky se těší Mgr. Pavlína Strnková a Mgr. Milan Eibl. 

 


