
Zápis do 1. tříd 

Informace k zápisu do 1. tříd          
 
Termín:  pondělí 3. dubna 2017      13:00 - 18:00 hod.  
                           úterý 4. dubna 2017      13:00 - 17:00 hod. 
 
Místo:              budova školní družiny Výškovická 440/165  
 
S sebou:  - občanský průkaz zákonného zástupce žáka  
                          - rodný list dítěte 
                          - rozhodnutí soudu o svěření do péče  
                          - kartičku pojišťovny dítěte 
                          - pokud byl dítěti udělen odklad povinné školní docházky na jiné škole, přinese písemné 
rozhodnutí o udělení odkladu  

  
Přednostně jsou přijímáni žáci: 
 
- kteří byli v předcházejícím školním roce u zápisu na ZŠ Srbská a následně jim byla odložena povinná školní 
docházka 
 
- kteří již mají v ZŠ Srbská sourozence 
 
 
Žák, kterému byla odložena povinná školní docházka, se v následujícím školním roce musí dostavit opět k zápisu. 
 
Zákonní zástupci budou informováni, zda bylo jejich dítě přijato či ne. 
 
 
 
Důležité informace k zápisu podle § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění zákona č. 
370/2012 Sb.  
 
Plnění povinnosti školní docházky - § 36  
 
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.  
 
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! 
 
 
Odklad povinné školní docházky - § 37 

Dítě, které mělo minulý školní  rok odklad, přijde k zápisu, dostane nové rozhodnutí. Je automaticky přijato.   
 
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.  
 
Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné 
školní docházky.  

 
                                                                     Mgr. Robert Kecskés, ředitel školy 


