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Další informace k organizaci zápisu – pro školní rok 2023 - 2024 
  
Informace k formální část zápisu 
  

Při podání žádosti (viz příloha-web) o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 
2, kterými jsou: 
  
- jméno a příjmení žadatele (dítěte),  

- datum narození,  

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),  

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).  
 
S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu 
oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:  
 
- jméno a příjmení tohoto zástupce,  

- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.  
 
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své 
oprávnění dítě zastupovat. 
Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zástupce účastníka řízení 
(zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 
36 odst. 5 správního řádu).  
 
Při podání žádosti předloží zákonný zástupce: 
 
- občanský průkaz 
- rodný list dítěte  
- průkaz zdravotní pojišťovny dítěte 
 
Dále žádáme, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely 
nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy: 
 
- o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o 
podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech 
vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,  

- údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv 
na průběh vzdělávání.  
Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte nebudou mít vliv na 
rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte. 
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V případě žádosti o odklad doporučujeme: 
 
- dopředu vyplnit žádost o odklad povinné školní docházky (viz příloha-web) 
- k zápisu mít podklady k jednání – doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a 
odborného lékaře nebo klinického psychologa  
 
ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 
 
Ředitel základní školy jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 
odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodne, že vyhovuje žádosti o přijetí do 
prvního ročníku základního vzdělávání u dětí s evidenčními čísly, jejíchž seznam bude zveřejněn na 
webových stránkách školy a vyvěšen na úřední desce u hlavního vchodu.  
 
Informace k motivační části zápisu  
 
Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné 
prostředí, kterého se není třeba obávat.  
V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení 
určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho 
dosažených znalostí a dovedností.  
Při zápisu dochází, kromě motivace dítěte pro školní docházku, také k orientačnímu posouzení jeho 
školní připravenosti. Přítomností dítěte u zápisu dochází také ke vzájemnému seznámení dítěte a 
zákonných zástupců se školou a pedagogy.  
 
 
 

Zápis do 1. ročníku u nás ve škole proběhne ve dnech: 

3. dubna 2023 – 8:00 – 17:30 h. 
4. dubna 2023 – 13:00 – 17:30 h. 

 
Těšíme se na Vás. 

 
 
 


