
Informace k zápisu do 1. tříd  

 

 
Vážení rodiče, rádi bychom Vám poskytli informace týkající se průběhu zápisu do 1. tříd.  

 

Termín zápisu: čtvrtek 11. 2. 2016 od 14 hodin dle rozpisu v MŠ  

 

 

Místo: budova ZŠ a ZUŠ Strání 

 

S sebou:  

 rodný list dítěte,  

 vymalovanou pozvánku k zápisu 

 pastelky 

 

Do 26. 1. 2016 prosím odevzdejte následující dokumenty:  

 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní 

docházky  

 Zápisní list  

 

Další informace:  

 Harmonogram zápisu bude vyvěšen v MŠ od 22. 1. 2016 do 26. 1. 2016. Prosíme, 

zapište se pro zajištění plynulosti.  

 Pokud budete žádat odklad, dostavte se s dítětem k zápisu, kde dostanete další 

informace. Při žádosti o odklad povinné školní docházky nutno doložit Doporučení 

odborného lékaře (dětský lékař) a Doporučení příslušného školského 

poradenského zařízení (Pedagogicko - psychologická poradna Uherský Brod – tel. 

572 638 148 nebo dle vlastního výběru). 

 Dodatečný zápis proběhne po domluvě s p. uč. Žďárskou na tel. č. 572 695 281 

 Veškeré informace a tiskopisy potřebné k zápisu do 1.třídy jsou na webových 

stránkách školy www.zsstrani.cz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi i s Vaším dítětem. 

 

 

Mgr. Iva Stupková  

 

 

 

www.zsstrani.cz


 

 

 

 

 

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb. 

 

Povinná školní docházka 

 

§ 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 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, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 

do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, 

která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

 

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

od 15. ledna do 15. února 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. 

 

(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku 

v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo 

svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, 

popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

 

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu 

v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro 

výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně 

výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. 

 

Odklad povinné školní docházky 

 

§ 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 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. 

 

(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. 

 

 

Novela školského zákona k 1.1.2012 

 

§ 183 (2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují 

zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení 

u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě 

základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to 

alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení 

o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním 

seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, 

za oznámená. 


