
Informace k zápisu do ZŠ Hrabišín  

 

Termín 

Zápis k plnění povinné školní docházky proběhne v tomto termínu: 

             úterý 8. dubna 2022 od 13:30 do 16:30 hodin 
 

Zápis 

Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí, 

kterým byl v loňském roce povolen odklad plnění povinné školní docházky.  

 

Formuláře jsou ke stažení na www.zshrabisin.cz v části: Základní škola / Pro 

rodiče /Zápis do 1. třídy 

 

Žádost o zápis do 1. ročníku podává zákonný zástupce. Zákonný zástupce 
dítěte může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou 
mocí. Podáním písemné žádosti se zahajuje správní řízení. Ředitel školy 
rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky 
rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, 
nejpozději do 30 dnů. 

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti 
s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, děti umístěné 
v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo 
ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. 

Průběh zápisu k povinné školní docházce lze rozdělit na dvě části, formální a motivační 
část. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Dle 
ustanovení § 3a odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání v platném znění, 
je zápis k povinné školní docházce 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. 

 

 

http://www.zshrabisin.cz/


 

Potřebné doklady k přijetí k základnímu vzdělání: 

1) rodný list dítěte, 
2) občanský průkaz zákonného zástupce, 
3) vyplněnou žádost o přijetí, 
4) vyplněný dotazník pro rodiče žáka, 
5) souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR), 
6) příp. soudní rozhodnutí (pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny nebo     
    dítě svěřené do péče jiné osobě). 
 

 

 

 

Potřebné doklady pro odklad povinné školní docházky 

1) rodný list dítěte, 
2) občanský průkaz zákonného zástupce, 
3) vyplněnou žádost pro odklad, 
4) doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení,  
5) doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

 

Dodatečný odklad plnění povinné školní docházky 

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. 

 

 

 



Možnost nástupu do 1. ročníku pro pětileté děti 

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. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v 
období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také 
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí 
dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží 
zákonný zástupce (viz § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 

Další informace 

 Výuka žáků 1. ročníku zpravidla probíhá v moderně zařízeném prostoru 
školy, kde je školní režim upraven pro potřeby pozvolného přechodu dětí 
z předškolního na základní vzdělávání. 

 S nástupem dítěte do školy jsou kladeny i na rodiče určité povinnosti, proto 
při zápisu obdrží zákonní zástupci seznam pomůcek a potřeb, které 
doporučujeme dětem opatřit. 

 Před začátkem nového školního roku budou rodiče nastávajících prvňáčků 
pozváni do školy ke krátké informativní schůzce, na které bude zároveň 
představena třídní učitelka. Pozvánka s termínem bude zaslána včas 
prostřednictvím e-mailu. 


