Základní informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ze zákona vybírám to nejdůležitější:
§36 odst. 3 školského zákona:
Povinná školní docházka začíná počátkem šk. roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého
roku věku, pokud mu není povolen odklad.
§36 odst. 4 školského zákona:
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.
§37 odst. 1 školského zákona:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce
dítěte v době zápisu dítěte k povinné šk. docházce podle § 36 odst.4, odloží ředitel školy začátek
povinné šk. docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Dle zákona jsou přednostně k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu spádové školy. Jinými slovy: všichni žáci ze školského obvodu, resp.
společného školského obvodu mají nárok na přednostní přijetí k základnímu vzdělávání před
ostatními žáky. (U dětí, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, může
ředitel školy rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu
nesplnění kritérií jím stanovených k přijetí).
§3a odst. 1,2,3 vyhlášky o základním vzdělávání:
Zápis k povinné šk. docházce je složen z formální části (podání žádosti zákonného zástupce o zápis
dítěte k plnění povinné školní docházce) a motivační části (rozhovor motivující dítě pro šk. docházku
a orientačně posuzující jeho školní připravenost).
S ohledem na pružnost správního řízení lze akceptovat požadavek školy: evidenci telefonního spojení
na zákonného zástupce či e-mailovou adresu.
Jedním z cílů zápisu je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a
příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.
V rámci neformálních aktivit (rozhovor, hra, aktivita, prohlídka školy,…) s dítětem pedagog orientačně
zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností, posuzuje jeho školní připravenost.
§3a odst.6 vyhlášky o základním vzdělávání:
Škola informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné šk. docházky pomoci
dítěti v jeho dalším rozvoji, tj. škola doporučí, jak vést dítě v oblastech, ve kterých byla zjištěna nižší
úroveň školní připravenosti.

Zápis probíhá jako správní řízení (Zákon č. 500/2004, Sb., správní řád v platném znění), ředitel o
přijetí k základnímu vzdělávání tedy rozhoduje dle § 165 v oblasti státní správy.
ZÁPIS DO ŠKOLY BY MĚL BÝT PRO VÁS, ALE PŘEDEVŠÍM PRO VAŠE DÍTĚ, PŘÍJEMNOU ZÁLEŽITOSTÍ,
NA KTEROU BUDETE RÁDI VZPOMÍNAT.
Pokud jste se rozhodli přihlásit své dítě do naší školy, pak musíte:
1. Přijít s dítětem v den zápisu 13.4. od 13 do 17.30 hodin do budovy II. stupně ZŠ Březno
(dodatečný zápis po individuální domluvě v týdnu od 16.4 do 18.4.)
2. Vyplnit žádost o přijetí, kterou od nás dostanete
3. Vyplněnou žádost + rodný list dítěte + platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte +
zdravotní průkazku pojištěnce předložit vedení školy
4. Po kontrole dokladů vám pověřenou osobou školy bude přiděleno evidenční číslo, pod nímž
vaše dítě bude uvedeno na seznamu přijatých dětí do naší školy
5. Pak proběhne „zápis“, při kterém dítě ukáže paní učitelce, co vše umí, dokáže. Nejedná se o
žádné přijímací zkoušky! Dítě nijak nestresujte! Je naprosto zbytečné, aby se bálo, že něco
pokazí, že něco neumí či nezvládne!
6. Rozhodnutí o přijetí s využitím vám přidělených evidenčních čísel bude uveřejněno na
webových stránkách školy a na nástěnce před budovou školy. Správní rozhodnutí o přijetí či
nepřijetí vám bude předáno osobně.
7. Děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, nebudou do školy
zapsáni automaticky, ale musí se k zápisu dostavit znovu
8. V případě předčasného zápisu dítěte k povinné šk. docházce musí zákonný zástupce doložit,
že dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září
do konce prosince předloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
9. Pokud budete pro své dítě žádat odklad povinné šk. docházky, tak:
- O odklad musíte požádat písemně v době zápisu (žádost od nás obdržíte na vyžádání)
- K žádosti o odklad musíte souběžně přiložit:
a) Doporučující zprávu z pedagogicko-psychologické poradny (doporučuji se objednat
v dostatečném časovém předstihu)
b) Doporučující zprávu od odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa
Je zcela na vás, v jakém čase přijdete. Stává se, že většina rodičů přivádí své děti co nejdříve a pak se
ale stává, že zbytečně dlouho čekají, než na ně přijde řada. Nespěchejte, vyhraďte si pro tento
výjimečný den čas, trpělivost, užijte si ho. Věřte mi, není v životě člověka takovýchto jedinečných dnů
mnoho.
Dana Bělohlávková

