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Informace k zápisu dětí do základní školy 
 
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
§36 odst.3 školského zákona: 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 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. 
§36 odst.4 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2017: 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.  
§37 odst.1 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2017: Není-li dítě tělesně nebo 
duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně 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. 
§37 odst.2 školského zákona: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje 
zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. 
§37 odst.4 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2017: Pokud ředitel školy rozhodne o 
odkladu povinné školní docházky, podle odst.1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o 
povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 
 
Na základě vyhlášky o základním vzdělávání (§3a): Zápis k povinné školní docházce je složen 
z formální části a motivační části (rozhovor a další činnosti s dítětem): 
 
a) v průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí k povinné 
školní docházce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň 
podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat a je povinna předložit na výzvu 
oprávněné úřední osoby /učitel-ka/ průkaz totožnosti. Doporučuje se, aby byla škola 
zákonnými zástupci informována o údajích (posouzení příslušného školského poradenského 
zařízení, odborného lékaře či klinického psychologa) potřebných pro účely nastavení 
vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy. 
Škola od zákonných zástupců (rodičů) vyžaduje informaci o tom: 
- zda zápis dítěte v konkrétní škole spolu projednali (zda má být druhý rodič – vedlejší 
účastník řízení – písemně vyrozuměn o přijetí/nepřijetí , nebo zda druhý ze zákonných 
zástupců nepodal žádost o zápis do jiné školy). 
- který zákonný zástupce (rodič) bude jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní 
docházce, případně odkladu povinné školní docházky, a o výkonu rodičovské odpovědnosti 
po rozvodu manželství, pokud k němu došlo.  
 
b)při motivační části zápisu dochází, kromě motivace dítěte pro školní docházku, také 
k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti. Podrobnější informace lze najít na 



adrese: http// www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-
veku 
 
DESATERO  PRO  RODIČE 
 

1. Dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze: 
svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, 
oblékne si čepici, rukavice); je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si 
nápoj, používá ubrousek); zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník); 
postará se o své věci; 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné schopné kontrolovat a řídit své chování: 
zvládá odloučení od rodičů; je emočně stálé; ovládá se a kontroluje; dodržuje 
dohodnutá pravidla; 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti: 
vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení); mluví ve větách; 
má přiměřenou slovní zásobu; vede rozhovor a respektuje jeho pravidla; 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci: 
je zručné při zacházení s předměty, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, 
vytrhává, nalepuje; zvládá činnosti s drobnějšími předměty; drží správně tužku (tj. 
dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím); obkresluje, vybarvuje, v kresbě 
přibývají detaily i vyjádření pohybu; rozlišuje obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, 
obdélník); rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku; 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy: 
barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí; sluchově rozloží slovo na slabiky 
(vytleskává slabiky ve slově); najde rozdíly na dvou obrázcích (co je nového, co chybí); 

6. Dítě by se mělo orientovat v elementárních matematických pojmech: 
ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, spočítá počet prvků 
v rozsahu do pěti; třídí, seskupuje a přiřazuje předměty (korálky do skupin podle 
barvy, tvaru, velikosti); orientace v prostoru (rozumí pojmům např. nad, pod, dole, 
nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes); rozumí pojmům označující velikost 
(např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký); 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost, schopnost 
zapamatovat si a vědomě se učit: 
soustředí pozornost na činnost po určitou dobu (cca 10-15 min.); pamatuje si říkadla, 
básničky, písničky; přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje 
soustředěně, neodbíhá k jiným; postupuje podle pokynů; pracuje samostatně; 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné: 
uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se); 
navazuje kontakty s dítětem i dospělými, dodržuje daná a pochopená pravidla a řídí 
se jimi; je ve hře partnerem; k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a 
ohleduplně; je schopno brát ohled na druhé; 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty: 
pozorně poslouchá či sleduje se zájmem představení; je schopno se zúčastnit 
dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí; své zážitky 
komentuje (vypráví, co vidělo, slyšelo); zná mnoho pohádek a příběhů; zná řadu písní, 
básní a říkadel; zpívá jednoduché písně a umí je; hraje tvořivé a námětové hry 
(např.na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře); 



 
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí: 

vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), orientuje se v blízkém prostředí (ví, kde 
bydlí, kam chodí do školky); zvládá běžné praktické činnosti (např. dovede vyřídit  
drobný vzkaz, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí); ví, jak se má 
chovat  (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, při setkání s cizími a neznámými 
lidmi); má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky; chová se 
přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti; uvědomuje si 
možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje);  zná a 
dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí 
světelné signalizaci); 
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