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Přijímání žáků do 1. ročníků základních škol

Ředitelé základních škol vyhlašují datum zápisu k základnímu vzdělávání

v konkrétní škole. Zápisy probíhají na školách zpravidla v průběhu jednoho

nebo několika dní, v závislosti na velikosti školy.

Pravidla pro přijímání dítěte do základní školy a pro udělení odkladu jsou
definována v ustanovení:

§ 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů

§ 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů



Plnění povinnosti školní docházky

§ 36 odst. 4 školského zákona

„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.“



Plnění povinnosti školní docházky

§ 36 odst. 5 školského zákona

„Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo

svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák

místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen

„spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou

než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí

ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději

do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní

docházku.“



Odklad povinné školní docházky

§ 37 školského zákona

(1) „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 podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy 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.“

(2) „Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného

zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.“



Odklad povinné školní docházky

§ 37 školského zákona

(3) „Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví

nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní

docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi

dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění

povinné školní docházky na následující školní rok.“

(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.“



Podmínky podání žádostí o přijetí

Při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je třeba:

a) prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením osobního dokladu,

b) předložit rodný list dítěte.



Podmínky podání žádostí o odklad

Při podání žádosti o odložení začátku povinné školní docházky dítěte 

o jeden rok (odklad) je třeba:

a) prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením osobního dokladu,

b) předložit rodný list dítěte,

c) doložit už v době zápisu doporučení odborného lékaře nebo klinického
psychologa, a školského poradenského zařízení (pedagogicko-
psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).



Kritéria přijímání žáků do základních škol
Zákonné kritérium Body Jak doložit

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, 

popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem.

U cizince hlášené místo pobytu ve spádovém 

obvodu školy, popř. v obci s dohodou uzavřenou se 

zřizovatelem.

3 body

Není třeba - ověří ZŠ v registru 

obyvatel.

U cizince předložením příslušného 

dokladu ověřujícího místo pobytu ve 

spádovém obvodu školy, popř. v obci 

s dohodou uzavřenou se zřizovatelem.

Pomocné kritérium

Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2018

budou žáky dotčené ZŠ,

popř. sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2018

budou žáky MŠ, jejíž činnost vykonává Základní

škola a Mateřská škola xxxxx.

2 body Není třeba - ověří ZŠ.

V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude jejich další pořadí určeno
losem.



Přijímání žáků do 1. ročníků základních škol

1. Zákonný zástupce žádá o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

• Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí.

• Ředitel školy v rámci správního řízení vydá rozhodnutí o přijetí.

• Ředitel školy zveřejnění seznam přijatých uchazečů pod přiděleným
registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 183 odst. 2
školského zákona).

• Pokud o to zákonný zástupce požádá, ředitel školy předá (zašle) rozhodnutí
o přijetí v písemné podobě.



Přijímání žáků do 1. ročníků základních škol

2. Zákonný zástupce má doporučující posouzení školského poradenského

zařízení (SPC nebo PPP) a od odborného lékaře nebo klinického

psychologa k odložení začátku povinné školní docházky

• Zákonný zástupce vyplní žádost o odklad.

• Ředitel školy vystaví rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

• Následující rok musí zákonný zástupce podat žádost o přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání znovu.



Přijímání žáků do 1. ročníků základních škol

3. Zákonný zástupce zvažuje v den zápisu odklad, ale nemá potřebné

dokumenty (doporučující posouzení PPP nebo SPC a odborného lékaře

nebo klinického psychologa)

• Ředitel školy postupuje nejdříve dle bodu 1.

• Zákonný zástupce vyplní žádost o odklad povinné školní docházky.

• Ředitel školy usnesením přeruší správní řízení o odkladu
povinné školní docházky a současně zákonného zástupce vyzve
k odstranění vad žádosti (k jejímu doplnění).



Přijímání žáků do 1. ročníků základních škol

Mohou nastat dva případy:

3.A Zákonný zástupce doloží doporučující posouzení z PPP nebo SPC

a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

• Ředitel školy o tomto udělá poznámku do spisu a následně odloží
začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

• Ředitel školy předá rozhodnutí o odkladu zákonnému zástupci osobně
nebo ho zašle na doručenku (do vlastních rukou) zákonnému zástupci.



Přijímání žáků do 1. ročníků základních škol

3.B Zákonný zástupce ve stanoveném termínu povinnou dokumentaci pro

udělení odkladu nedodá (nedostane doporučující posouzení PPP nebo

SPC a odborného lékaře nebo klinického psychologa).

• Ředitel školy po termínu stanoveném v usnesení vyčká
(doporučujeme 2 dny).

• Ředitel školy udělá poznámku do spisu a vydá záporné rozhodnutí
o odkladu povinné školní docházky.

• Ředitel školy záporné rozhodnutí o odkladu předá osobně zákonnému
zástupci nebo zašle na doručenku (do vlastních rukou) zákonnému
zástupci .



Přijímání žáků do 1. ročníků základních škol

4. Zákonný zástupce žádá o přijetí po termínu – mohou nastat dva případy:

4.A Škola má volnou kapacitu

• Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí.

• Ředitel školy v rámci správního řízení vydá rozhodnutí o přijetí.

• Ředitel školy zveřejnění seznam přijatých uchazečů pod přiděleným
registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
(§ 183 odst. 2 školského zákona).

• Pokud o to zákonný zástupce požádá, ředitel školy předá (zašle)
rozhodnutí o přijetí v písemné podobě.

• Ředitel školy současně nahlásí situaci OSPODu.



Přijímání žáků do 1. ročníků základních škol

4.B Škola nemá volnou kapacitu

• Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí.

• Ředitel školy v rámci správního řízení vydá rozhodnutí o nepřijetí.

• Ředitel školy vydané rozhodnutí o nepřijetí předá osobně
zákonnému zástupci nebo ho zašle na doručenku (do vlastních
rukou).

• Ředitel školy současně nahlásí situaci OSPODu.

• Zákonný zástupce musí zvolit jinou základní školu.



Přijímání žáků do 1. ročníků základních škol

5. Zákonný zástupce přijde po termínu zápisu a současně žádá o odklad

nelze – nově školský zákon stanoví, že je možné žádat pouze v den zápisu

• Je-li volná kapacita školy, postupuje ředitel školy dle bodu 4.A.
(V průběhu prvního pololetí školního roku může ředitel školy odložit
začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.)

• Není-li volná kapacita školy, postupuje ředitel školy dle bodu 4.B.



Školský portál Pardubického kraje –
www.klickevzdelani.cz

https://www.klickevzdelani.cz/Žáci-a-studenti/Než-zazvoní/První-krok-do-
opravdické-školy/ID/33459/Informace-k-zapisu-do-1-rocniku-zakladniho-
vzdelavani-pro-skolni-rok-20172018

https://www.klickevzdelani.cz/Žáci-a-studenti/Než-zazvoní/První-krok-do-opravdické-školy/ID/33459/Informace-k-zapisu-do-1-rocniku-zakladniho-vzdelavani-pro-skolni-rok-20172018


Přehled termínů zápisů do základních škol

Kompletní přehled termínů zápisů do základních škol naleznou rodiče 

i široká veřejnost na Školském portálu Pardubického kraje na adrese:

www.klickevzdelani.cz/zapisy

Prosíme ředitele všech základních škol, aby termíny zápisů ve své škole                       

zapsali do tohoto přehledu. Rodiče budoucích prvňáčků tak budou mít 

přehled o možnosti zápisu v rámci celého kraje.

http://www.klickevzdelani.cz/zapisy


Děkuji Vám za pozornost

Tato prezentace bude součástí zápisu z porad.

Naleznete ji na www.klickevzdelani.cz/porady

https://www.klickevzdelani.cz/porady

