
 
 
 
Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 
 
Vážení rodiče, rádi bychom Vám poskytli nejdůležitější informace týkající se průběhu zápisu 
do 1. třídy.  
 
Termín zápisu:  
5. 4. 2023  od 13:00 hod. do 16:00 hod. 
 
Místo: budova ZŠ 
 
S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce  
 
Dokumenty k zápisu: 

 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
 Zápisový list 
 Žádost o odklad povinné školní docházky - pokud budete žádat o odklad 

Všechny dokumenty je možné vyplnit předem nebo přímo na místě u zápisu. 

 Důležité informace: 
 Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2023  6 let. 
 Dítě, které mělo minulý školní rok odklad, se k zápisu dostavit nemusí (ale může), je 

automaticky přijato, zákonní zástupci pouze potvrdí nástup na tel. 775 422 602 nebo 
mailem: zsmsrozsochatec@gmail.com. Pokud budete žádat odklad, dostavte se s dítětem 
k zápisu, kde dostanete další informace. 

 Z důvodu urychlení vlastního zápisu Vás prosíme, abyste vyplnili výše uvedené tiskopisy 
(jsou pro Vás připravené v MŠ, nebo si je můžete stáhnout z našich webových stránek) a 
přinesli je k zápisu.  

 Zápis bude probíhat individuálně s každým dítětem zvlášť, z důvodu plynulosti se prosím 
zapište do harmonogramu na konkrétní čas. Harmonogram zápisu bude vyvěšen v MŠ od 
27. 3. do 4. 4. 2023.  

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi i s Vaším dítětem. 
 
                                                                                                       Mgr. Hana Hertlová 

 

 
Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání:1. Věk dítěte s trvalým pobytem ve 
spádovém odvodu ZŠ a MŠ Rozsochatec  



Všeobecné informace o zápisu do 1. ročníku: 
Dnem 1. 9.2016 nabyla účinnosti novela školského zákona, která přináší změny pro průběh zápisu do 
první třídy a při vyřizování žádostí o odklad školní docházky. 
1. Termín a místo zápisu  
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve dnech 1. 
dubna až 30. dubna. 
 
2. Věk dítěte  
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 tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce 
(§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 
 
3. Práva a povinnosti rodičů  
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. 
dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 
561/2004 Sb., školský zákon). Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo 
svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu 
(dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. 
 
4. Spádové obvody škol  
Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy 
jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný 
zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.  

5. Odklad povinné školní docházky  
§37(1)Není-li dítě po dovršení šestého roku věku 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 
(tj. nejpozději do 30. 4. toho roku), odloží ředitelka 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 (viz § 37 odst. 1 zákona č. 
561/2004 Sb., školského zákona). 
 (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. 

 

Žádost o odklad s oběma přílohami (doporučující posouzení- viz výše- §37, odst. 1) je 
nutné předat základní škole do 30. 4. 2023 (je nutné včas se objednat zejména ve 
školském poradenském zařízení – PPP apod.). 

  
 
6. Cizinci a povinná školní docházka  
Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné 
příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, 
(hlava IV zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů) a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
na dlouhodobá víza, (§ 30 a násl. a hlava IV zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky a o změně některých zákonů) a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. (zákon č. 
325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů). 
2. Dítě s trvalým pobytem mimo školský obvod. 


