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Další informace k plnění povinnosti školní docházky a odkladu povinné školní 
docházky podle § 36 odst. 4 a §37 zákona 561/2004 – Školský zákon 

 

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. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona. 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 
1.1.2017):  

Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném 
školském obvodu a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. 
Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě 
však nemusí být žák vždy přijat, důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího 
povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.  

 

 

Věk dítěte a zápis do ZŠ: 

Povinně děti, které do zahájení školního roku 2017/2018 tj. do 31.8.2017 dovrší 6. rok věku.  

Dobrovolně děti, které dovrší 6 let do konce daného kalendářního roku 2017, a to na základě 

písemné žádosti rodičů s přiloženým souhlasem PPP (pedagogicko-psychologická poradna) o 

způsobilosti nástupu dítěte do školy - podmínka přijetí (nutné k zápisu).  

Dobrovolně nadané děti, kterým bude do konce daného kalendářního roku 2017 pouze 5 let. Šesti let 

dosáhnou tyto děti až v období leden-červen následujícího kalendářního roku. V těchto případech 

musí být písemná žádost rodičů doložena nejen doporučením PPP, ale i doporučením odborného 

lékaře – podmínka přijetí (nutné k zápisu). 

 

Podruhé k zápisu také přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad 

povinné školní docházky.  
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Odklad povinné školní docházky  

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek 

povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti (ke stažení na www.zsmarianskeudoli.eu) 

zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu k povinné školní docházce (nejpozději do 30.4.)  

a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)  

a odborného lékaře. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu 

začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař 

pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, 

že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje 

(např. klinický psycholog).  

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší  

8. rok věku.  

Na rozhodování ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o přijetí do prvního 

ročníku a o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37 školského zákona se 

vztahuje správní řád (§ 165 odst. 2 školského zákona). 

 

http://www.zsmarianskeudoli.eu/

