
 

                Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, 

                  okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník 

 
 

                   Pravidla pro přijímání dětí do 1. tříd základní školy k plnění 
 povinné školní docházky 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., dále 
se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb. 

 

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce 

 (1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a, je-li při zápisu 
přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru  
a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech 
součástí zápisu. 

(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění 
povinné školní docházky. 

(3) Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. 
Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho 
školní připravenosti. 

(4) Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti 
dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut. 

(5) Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům 
vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola  
v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech 
stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž volí 
schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit. 

(6) Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může 
do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. 

(7) Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace  
k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je 
možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje. 

 

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 již v tomto 
školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 
(Co by mělo Vaše dítě umět před nástupem do školy, shrnuje e-book „Z předškoláka školákem  



 

v pohodě a s úsměvem“, kde se vše rodičům předkládá srozumitelně, jasně a přehledně. Odkaz: 
https://predskolniporadna.cz/ebook-z-predskolaka-skolakem-v-pohode-a-s-usmevem/) 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující 
vyjádření školského poradenského zařízení. 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

 

Přihlášení dítěte do školy 

Dítě přihlašuje jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem. 

Zákonný zástupce může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou mocí. 

Termín přihlášení dítěte je od 1. dubna do 30. dubna. 

V případě, že dítě není zralé ke školní docházce, požádá zákonný zástupce písemně v době 
zápisu školu o odklad. Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické 
poradny a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, 
kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, 
kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na 
účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Zákon stanoví, že přednostně jsou do dané školy přijímány děti s místem trvalého pobytu  
v příslušném školském obvodu spádové školy. Ředitelka školy zveřejní kritéria pro přijímání 
žáků.  Rodiče si mohou s dítětem vybrat školu podle svého uvážení, tzn. jinou než spádovou. 

 

Přijetí ke vzdělávání 

Podáním písemné žádosti se zahajuje správní řízení. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí na 
základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových 
stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů. 

Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat 
odvolání ke krajskému úřadu. Toto odvolání podá písemně ředitelce školy a jejím 
prostřednictvím krajskému úřadu. 

Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli 
školy spádové nejpozději do konce května kalendářního roku. 

Pokud ředitel spádové školy rozhodl o přijetí a totéž se stane po zápisu v další  škole, kterou si 
vyberete, Vaše dítě se stává žákem obou škol. V praxi to znamená nakoupení pomůcek, 
vykazování počtů žáků v mnoha statistikách, personální obsazenost atd. Informujte proto co 
nejdříve školu, do které Vaše dítě nenastoupí. 

Mgr. Dagmar Tobolová 
     ředitelka školy 

https://predskolniporadna.cz/ebook-z-predskolaka-skolakem-v-pohode-a-s-usmevem/

