
Jak zápis probíhá? 

Rychle, v klidném a přátelském prostředí. Ihned po příchodu do školy se vás ujmou paní učitelky, z nichž jedna 

vyřídí s rodičem potřebné formality (rodný list, zápisový lístek aj.), zatímco druhá během krátkého rozhovoru nad 

obrázky, hračkami a dalšími pomůckami ověří základní předpoklady dítěte pro školní docházku. Děti by u zápisu 

měly zvládnout pojmenovat své prsty, rozlišit barvy, nakreslit jednoduchou postavu, reagovat na pojmy nahoře, 

dole, vlevo, vpravo apod. V žádném případě nejde o složité testování, které by dítě stresovalo. Cílem krátkého a 

nenásilného povídání je předem odhadnout, zda dítě bude mít s nástupem do školy vážnější problémy. Pokud 

ano, bude rodičům doporučeno jak mají postupovat dál. 

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 potřebné 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. 

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

Ano, podle § 36 odst. 3 školského zákona to možné je. Viz citace § 36 odst. 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. 

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

V rozhodnutí ředitele školy 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 aktuální 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 (např. 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 

včas neoznámí a dítě v září do škol nenastoupí, znamená to mnoho komplikací pro školu i pro rodiče. 

Může dítě absolvovat zápis na více školách současně a teprve pak se 
pro jednu z nich rozhodnout? 

Taková varianta není možná. Absolvováním zápisu zákonní zástupci jednoznačně deklarují svou vůli dítě na 

danou školu přihlásit k plnění povinné školní docházky. Krátce po zápisu rodiče obdrží rozhodnutí o přijetí k 

základnímu vzdělávání, které je právně závazné a zcela jednoznačně určuje, kdy a kde dítě zahájí povinnou 

školní docházku. Kdyby rodiče s dítětem absolvovali zápisů několik a nechali si vystavit několik závazných 

rozhodnutí o přijetí, dopouštějí se protiprávního jednání. 

Jak postupovat když zjistíme, že dítě, které již nastoupilo do první 
třídy, není přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a učivo v prvním 
ročníku nezvládá? 

Je možné zažádat o dodatečný odklad? Ano, taková možnost existuje, nicméně se stává jen ve zcela 

výjimečných případech. Školský zákon takovou možnost řeší v § 37 odst.3, kde se uvádí: 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. 

 


