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Zápis do 1. ročníku 2023/2024 

Vážení rodiče, 

níže jsou uvedeny informace k letošnímu zápisu do 1. ročníku včetně doporučení pro rodiče. 

 Pro školní rok 2023/2024 proběhne zápis 14. 4. a 15. 4. 2023 v budově u kostela (náměstí 

Vaňorného), a to v pátek 14.4 od 13:00 do 17:00 a v sobotu 15.4. od 8:30 do 11:00. 

 Zápisu se musí zúčastnit také děti, jimž byla odložena školní docházka. Zákonní zástupci dětí, 

které v roce 2022/2023 dostaly odklad, se musí k zápisu dostavit znovu. Mohou se přihlásit i ti, 

kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky). 

 Každé dítě dostane při zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a 

nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na vstupních dveřích školy po ukončení 

správního řízení. 

 Budou zapsány všechny děti, které dovrší k 31. 8. 2023 šest let.  

Věk dítěte  

 Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná 

počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu 

není povolen odklad (tedy pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017). 

 Dítě mladší, 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, jeli 

přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

 Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2017 k plnění povinné 

školní docházky je 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. 

 Práva a povinnosti rodičů  

 Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v řádném 

termínu vyhlášeném školou  nebo nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě 

zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).  

 Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte 

do vybrané školy může být především kapacita školy. Do základních škol se přednostně zařazují 

děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. 

  Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě po 

dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost se podává písemně 

v době zápisu a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). 


