
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/21  

 

 

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2020 v době od 8,00 
hod. do 13, 00 hod. v ředitelně školy. 

Při zápisu na naši školu se věnujeme každému zákonnému zástupci dítěte individuálně. 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce (může i s dítětem), který požádá o zápis k plnění povinné školní 
docházky. 

Formulář k formální části žádosti o zápis k plnění povinné školní docházky je k dispozici v mateřské 
škole k předvyplnění; bude také k dispozici přímo v den zápisu u ředitele školy. 

Zákonný zástupce dítěte k zápisu přinese (pošle sken) rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude vydáno při zápisu. 

 

 

INFORMACE ŠKOLY K MOŽNOSTI ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

§ 37 školského zákona 

Odklad povinné školní docházky 

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce 
dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, 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, 
informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech 
jejího plnění. 

 


