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Informace k zápisu dítěte do Základní školy Velký Ořechov 

pro školní rok 2017/2018 

Zápis dítěte k povinné školní docházce vychází z ustanovení § 36 a § 37 zákona č. 564/2004 Sb. 

(školský zákon). Povinnou školní docházku plní od školního roku 2017/2018 dítě, které dosáhne 

šestého roku věku do 31. 8. 2017, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku 

věku v době od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve 

školním roce 2017/2018, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný 

zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011 je 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (tj. vyjádření pedagogicko-psychologické 

poradny nebo speciálně pedagogického centra), podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2012 

do 30. 6. 2012 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného 

lékaře, která zákonný zástupce přiloží k žádosti. 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. 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, 

odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost o odklad 

povinné školní docházky doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského 

zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Organizace a průběh zápisu k povinné 

školní docházce se řídí ustanoveními § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb. (vyhlášky o základním 

vzdělávání). 

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Velký Ořechov pro školní rok 2017/2018 se 
koná v sobotu 8. dubna 2017 v budově zámečku ve 13.00 hod. 

Základní škola Velký Ořechov patří mezi spádové školy pro obce Velký Ořechov, Doubravy, 

Hřivínův Újezd, Kelníky, Dobrkovice. 

 

Zápis je zaměřen na orientační posouzení připravenosti dítěte na vzdělávání v oblasti 

sociálních, komunikativních a dalších dovedností rozvíjených v předškolním vzdělávání, a to             

v průběhu skupinové aktivity a při individuálním pohovoru s dítětem za přítomnosti jeho zákonného 

zástupce. Skupinové aktivity a rozhovor s dítětem vedou pedagogičtí pracovníci školy. 

Základní informace o tom, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do školy, shrnuje Desatero pro 
rodiče dětí předškolního věku (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero- pro-rodice-deti-
predskolniho-veku). 
 
 

Průběh zápisu 
 
Dítěti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena jeho dokumentace. 

Formální částí zápisu je podání písemné žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.  

Žádost se podává až v den zápisu, tj. 8. dubna 2017. Žádost musí být úplná a podepsána oběma 
zákonnými zástupci jako doložení, že jednají ve vzájemné shodě. Povinnou přílohou je zápisní list.  
K žádosti je možné přiložit případné vyjádření školského poradenského zařízení. 
 
Je žádoucí, aby při zápisu byli dle možností přítomni oba zákonní zástupci. Zákonný zástupce 

dítěte se nejprve zúčastní formální části zápisu, při které prokáže svou totožnost občanským 

průkazem, předloží vyplněnou a podepsanou žádost se zápisním listem a rodný list dítěte. 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku
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Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě 

zastupovat.  

Zatímco děti budou plnit úkoly samostatně, zákonní zástupci obdrží potřebné informace ke vstupu 

jejich dítěte do školy (školní vzdělávací program, školní řád, informace o školní družině). Poté bude 

probíhat individuální pohovor s dítětem za přítomnosti jeho zákonného zástupce. Případné čekání 

na pohovor mohou děti společně s rodiči využít na společné tvoření jarního výrobku, který si 

odnesou domů. Při pohovoru dítě plní zadané úkoly samostatně (zákonní zástupci nijak nezasahují). 

Školní připravenost dítěte posuzuje pedagogický pracovník, který na závěr pohovoru doporučí 

zákonnému zástupci, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho 

dalším rozvoji. 

 

Správní řízení 

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.  
V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) bude vyhotoveno písemné rozhodnutí 
o přijetí, které bude součástí spisu dítěte ve škole.  
 
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na vývěsce a webových stránkách školy. V seznamu 

bude dítě uvedeno pod registračním číslem, které mu bylo přiděleno. Zákonný zástupce dítěte má 

dle správního řádu možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům. Proti rozhodnutí lze podat 

odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy.  

 
Ve Velkém Ořechově 15.3.2017    Mgr. Eliška Flekačová, ředitelka školy 
 


