Informace k zápisu k povinné školní docházce
Právní rámec
Zápis dětí do ZŠ vychází z ustanovení zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:
§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: 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.
Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného
zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a)
školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k
zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.
Žádost o přijetí podává zákonný zástupce, není uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné i dítě.
§ 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 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.
Komentář: Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí
školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a
odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní
docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského
zákona i s oběma doporučujícími posudky.
Jestliže rodič vybere pro dítě jinou než spádovou školu, nahlásí tuto skutečnost ředitelce spadové školy,
která je povinna provést kontrolu o zapsání na jinou školu. Tím se provede kontrola, že všechny děti
nastoupí k povinné školní docházce.

Organizace zápisu
Organizace zápisu i rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se řídí ustanovením zákona č.
561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“.
Datum zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Rokytno,
okres Pardubice – ve středu 24. dubna 2019 od 14:00 hodin do 16:00 hodin.
Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti z místa trvalého bydliště v příslušném školském
obvodu spádové školy – Základní školy a mateřské školy Rokytno, okres Pardubice.
Vnitřní kritéria nebyla sestavena, protože kapacitní možnosti pro školní rok 2019/2020 umožňují přijetí
k základnímu vzdělávání více dětí, než je počet dětí spádově náležejících k Rokytnu.

Průběh zápisu
A/ formální část – zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky – formulář si
můžete vytisknout TISKOPISY KE STAŽENÍ nebo Vám bude předán ve škole.
V případě rozvedených rodičů bude škola žádat o informaci, který zákonný zástupce (rodič) bude jednat v
záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky a o výkonu
rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství
Od zákonných zástupců (rodičů) budeme žádat informaci o tom, zda zápis dítěte v konkrétní škole spolu
projednali, zda má být druhý rodič - vedlejší účastník řízení - písemně vyrozuměn o přijetí/nepřijetí, nebo
zda druhý ze zákonných zástupců nepodal žádost o zápis do jiné základní školy.
Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, bude plnit povinnou školní
docházku v souladu s § 49 odst. 4 školského zákona střídavě ve dvou základních školách, musí si ředitelé
škol, v nichž se žák vzdělává, mezi sebou dohodnout pravidla spolupráce. Rozhoduje-li ředitel ve věcech
uvedených v § 165 odst. 2, vyžádá si před rozhodnutím vyjádření ředitele druhé školy. Rodiče žáka, který
byl rozhodnutím soudu svěřen do jejich střídavé výchovy, musí zažádat o přijetí v obou školách, kde bude
žák případně plnit povinnou školní docházku (dle bydliště rodičů). Ředitelé obou škol rozhodují ve správním
řízení o přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce.
B/ rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem – zaměřen na motivování dítěte pro školní
docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti – trvá nejvýše 20 minut, v případě činnosti
spojených s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou hodnou formou, je
doba trvání nejvýše 1 hodina. V rámci zápisu si děti s budoucími spolužáky prohlédnou školu, vyzkouší si
interaktivní programy, vyfotí se, účastní se zajímavých činností, při kterých plní přiměřené úkoly. Domů si
odnášejí dárečky vyrobené školáky.

Jak můžete do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.
Doporučujeme:
• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu
najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost,
rozvíjíte i motoriku.
• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho
slovní zásobu.
• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce
s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje
základy psaní, čtení a počítání.
• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání
odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti,
zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská
pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

