
Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník 
 

POSTUP PŘI PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že se změnily oproti minulým letům některé okolnosti, 

dovolte, abychom Vás seznámili s postupem při přijímání Vašich dětí 

k základnímu vzdělávání. 

 
Školský zákon, § 36 

Plnění povinnosti školní docházky 

(3) 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 počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění 

povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a 

požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

 

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v 

době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 

docházku. 

 

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se 

sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen 

"spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud 

je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli 

školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit 

povinnou školní docházku. 

 

1. Zákonný zástupce dítěte je ze zákona povinen dostavit se v předem 

určeném termínu k zápisu do 1. třídy. S sebou potřebujete rovněž svůj 

občanský průkaz, rodný list dítěte a můžete mít i vyplněnou žádost 

o přijetí. (nemusíte). Tuto žádost máte možnost stáhnout buď na 

webových stránkách naší školy www.skolasanov.cz,  

http://skolasanov.cz/skola/zapis-do-prvniho-rocniku  nebo ji  vyplníte 

v budově školy a na zápis vezmete již vyplněnou s sebou. Pokud jsou 

rodiče/zákonní zástupci dítěte rozvedeni, vezměte s sebou i rozhodnutí 

soudu o úpravě poměrů k dítěti - komu je dítě svěřeno do péče.  

2. Je vhodné, aby se k zápisu dostavili oba zákonní zástupci, předejde se 

tak případným možným sporům. Zrovna tak je velmi doporučováno, 

abyste s sebou vzali i dítě, i když to není povinnost. 

3. Škola může na žádost zákonných zástupců dítěte přijmout k plnění 

povinné školní docházky i dítě, které dovrší šesti let do 31. prosince 

toho školního roku, kdy nastoupí do 1. třídy, je-li tělesně i duševně 

vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je 

také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. 

http://www.skolasanov.cz/
http://skolasanov.cz/skola/zapis-do-prvniho-rocniku


4. Vlastní zápis dítěte probíhá v předem určených učebnách v přízemí 

školy. Věnovat se Vám budou vždy dva pedagogové – jeden se ujme 

dítěte, jeden Vás. 

5. Po zapsání dítěte dostanete do ruky zápisní list pro následující školní 

rok a jeho přílohu. S těmito dvěma formuláři a svojí žádostí přejdete k 

přítomnému zástupci vedení školy/ředitelce školy a získáte rozhodnutí 

o přijetí Vašeho dítěte k povinné školní docházce. Zde se také zapíšete 

do seznamu převzetí tohoto rozhodnutí. Z tohoto důvodu je nutné, aby 

se k zápisu do 1. třídy dostavili i ti zákonní zástupci dětí, kterým bylo 

uděleno v minulém školním roce rozhodnutí o odložení povinné školní 

docházky. Bylo by vhodné, aby přišlo i dítě s odkladem. Budete 

rovněž informováni o čísle jednacím/číselném kódu, který se týká 

přijetí Vašeho dítěte.  

6. Na webových stránkách školy nebo v hale školy poté najdete seznam 

čísel jednacích zastupujících jména žáků, kteří byli přijati.  

7. Pokud se Vám ze závažných důvodů nehodí předem stanovený termín 

zápisu dětí do 1. třídy, je možno si náhradní termín dohodnout osobně 

nebo telefonicky na čísle 313 543 280, musíte však počítat s tím, že 

dítě bude ochuzeno o setkání s kamarády při zápisu a vůbec celkovou 

atmosféru. 

8. Jiný postup je v případě, kdy pro svoje dítě žádáte odložení povinné 

školní docházky. 

 

 

POSTUP PŘI ODLOŽENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

 
Školský zákon, § 37 

Odklad povinné školní docházky 

 

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 

požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, 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. 

 

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o 

možnosti odkladu povinné školní docházky. 

 

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná 

tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se 

souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku 

odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. 

 

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, 

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. 



 

1. Zákonný zástupce dítěte navštíví v předem stanoveném termínu zápisu 

dětí do 1. tříd školu, oznámí svůj úmysl žádat pro své dítě odložení 

povinné školní docházky, vyzvedne si zde příslušnou žádost (je možno 

stáhnout si ji na webových stránkách naší školy www.skolasanov.cz) a 

domluví si zároveň termín odevzdání této žádosti doplněné o dané 

přílohy: 

a) doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, tj. 

Pedagogicko-psychologické poradny v Rakovníku 

a 

b) doporučující posouzení odborného lékaře, pediatra nebo klinického 

psychologa (nikoli logopeda) 

 

2. Vyplněnou žádost nejlépe podepsanou oběma zákonnými zástupci a 

jednu z příloh doručte do kanceláře ředitelky školy co nejdříve, nejdéle 

však do 31. května příslušného roku. Zde dostanete rozhodnutí o 

odložení povinné školní docházky pro svoje dítě a zapíšete se do 

seznamu převzetí tohoto rozhodnutí. Pokud by se ze závažných 

důvodů nemohl zákonný zástupce dostavit do školy osobně, sjedná si 

včas telefonicky jiný způsob předání. 

3. Zákonní zástupci dítěte, které má pro příslušný školní rok odklad 

povinné školní docházky, se dostaví k zápisu do 1. třídy následující 

rok. Vhodné je, aby přišlo i dítě.  

 

 

 

Pro více informací telefonujte, mailujte (zssanov@gmail.com), přijďte nás 

navštívit. 

 

 

         Vaše škola. 
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