
PRŮBĚH ZÁPISU  

 
1. Formální část zápisu:  

Formální části zápisu se účastní pouze zákonný zástupce (popř. zákonní 

zástupci) dítěte. Sestává se  z vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu 

vzdělávání, popřípadě k vyplnění Žádosti o odklad školní docházky a vyplnění 

Zápisního listu.  

K této části zápisu je nutné přinést s sebou rodný list dítěte, průkaz zdravotního 

pojištění dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.  

V případě, že zákonný zástupce žádá pro své dítě odklad povinné školní 

docházky, je nutné žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného 

školského poradenského zařízení a doporučujícím posouzením odborného lékaře 

(pediatra) nebo klinického psychologa.  

Obě doporučení si zákonný zástupce obstará sám.  

 

2. Motivační část zápisu:  

Motivační část zápisu je založena na rozhovoru paní učitelky s dítětem a dalších 

činnostech dítěte. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci 

neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených 

znalostí a dovedností na základě školou vybraných činností.  

 

3. Přijímání do ZŠ Písečné 

Ředitelka ZŠ Písečné stanoví následující kritéria po přijímání dětí do 1. ročníku 

základní školy k plnění povinné školní docházky v případě, kdy počet přijatých 

žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu 

žáků v prvním ročníku školy.  

 

4. Kritéria přijímání:  

V souladu s §178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy 

přijímáni:  

-  žáci s místem trvalého pobytu ve školském (spádovém) obvodu  

-  žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Písečné, a byl jim 

povolen odklad povinné školní docházky. 

 

ZŠ Písečné přijme k základnímu vzdělávání do 1. třídy všechny děti, které 

budou zapsány (včetně dětí z jiných spádových oblastí).  

 

5. Termín zveřejnění přijatých žáků 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude oznámeno 

zveřejněním seznamu přijatých uchazečů s výsledkem řízení u každého 

uchazeče na úřední desce školy, a to na vstupních dveřích budovy Základní 

školy Písečné č. p. 30 a na webových stránkách školy – zsmspisecne.cz 



V seznamu bude dítě uvedeno pod registračním číslem, které mu během zápisu 

bude přiděleno. Předpokládaný termín zveřejnění seznamu je stanoven na den: 

9. 4. 2018. 

Před vydáním rozhodnutí je zákonnému zástupci i uchazeči (dítěte) dána 

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí osobně nebo telefonicky na tel. 

566 573 226. Zákonný zástupce může požádat o vydání písemné podoby 

rozhodnutí o přijetí. Žádost se podává prostřednictvím e-mailu: 

zs.pisecne@email.cz nebo písemně na adresu školy: Základní škola a Mateřská 

škola Písečné, příspěvková organizace, Písečné 30, 593 01 Bystřice nad 

Pernštejnem. 

 

ZÁPIS –OBECNÉ INFORMACE  
1. Termín zápisu 

Zápis do 1. ročníku se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, 

ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního 

roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Ve školním roce 2018 – 2019 se zápis uskuteční 5. dubna 2018 . 

2. Plnění povinnosti školní docházky  

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského 

zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, 

pokud mu není povolen odklad školní docházky. Do prvního ročníku pro školní 

rok 2018-2019 budou zapisovány děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 

31. 8. 2018, tzn. děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dále děti, kterým 

byl při zápisu v dubnu 2017 povolen odklad školní docházky o jeden rok.  

3. Předčasný nástup k plnění školní docházky  

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června 

příslušného 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 je také doporučující vyjádření 

školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 

do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře (pediatra), kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.  

4. Odklad školní docházky  

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné 

školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle 

§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 sb,. školský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, ředitelka spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka 

zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek 

povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:  



- písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k 

povinné školní docházce  

- doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  

- doporučujícího posouzení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického 

psychologa. 

O odklad školní docházky mohou rodiče žádat do 30. 4. 2018. 

 

                                                  Mgr. Jana Vojtová, ředitelka školy 


