
paragraf 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

 

pondělí 4. 4. 2022    13:00 – 17:00  

pondělí 11. 4. 2022  13:00 – 17:00   

 
Pro koho je zápis? 

• pro děti narozené od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 

• pro děti po odkladu povinné školní docházky z loňského roku  

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce a dítě (pokud s jeho přítomností u zápisu zákonný 

zástupce souhlasí) 

 

K zápisu se mohou dostavit i děti (tzv. předčasný nástup): 

1) děti narozené v období 1. 9. 2016 – 31. 12. 2016 – musí mít doporučení PPP  

2) děti narozené v období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 – musí mít doporučení PPP a odborného 

lékaře 

 

Kde a kdy se zápis koná? 

• dostavte se se svým dítětem do ZŠ Hluboká (pavilon 1. stupně) dne 4. 4. 2022 nebo 11. 4. 

2022 od 13:00 do 17:00 hod 

• nezapomeňte OP a rodný list dítěte, u cizinců pas a doklady o pobytu 
(k zápisu se musí dostavit s dítětem zákonný zástupce, pokud přijde jiná osoba než 

zákonný zástupce – musí mít oprávnění dítě zastupovat) 

 

Zápis je rozdělen na dvě části: 
• formální část (se zákonným zástupcem) – vyřízení potřebných legislativních formalit 

• motivační část (s dítětem) – je zaměřena na motivování dítěte na školní docházku a 

orientační posouzení školní připravenosti, skládá se z rozhovoru a dalších hravých 

činností 

 

Absolvování motivační části není podmínkou přijetí dítěte k povinné školní docházce. 

 

Jaké tiskopisy je potřeba vyplnit? (tiskopisy jsou ke stažení na web stránkách školy) 

 
1) u řádně nastupujícího dítěte rodiče vyplní: 

• Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

• Zápisní list 



 

Každému dítěti bude při zápisu přiděleno registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno 

zveřejněním seznamu přijatých dětí (na vchodových dveřích a webových stránkách školy) pod 

přiděleným registračním číslem, tímto se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Rozhodnutí 

o přijetí bude vyhotoveno i v písemné podobě a bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole, 

můžete požádat o vystavení stejnopisu. 

 

2) u dětí, u nichž rodiče žádají odklad školní docházky, vyplní: 

• Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

• Zápisní list 

• Žádost o odklad školní docházky 

 

Žádost o odklad musí být doložena (v době zápisu) doporučujícím posouzením školského 

poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Lhůta na 

doložení posouzení (pokud ho nestihnete v den zápisu) je do 30. 4. 2022 

 

Náhradní termín zápisu 
Pokud se rodiče se svým dítětem nemohou dostavit k zápisu v řádném termínu, je potřeba tuto 

skutečnost včas oznámit škole na telefonní číslo (387 966 167), domluvíte si náhradní termín. 

 

Doporučení!  Škola by měla být zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro 

nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:  

• o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

• o skutečnosti, že se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. dítě, které 

k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 

Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání odpovídající 

zdravotnímu stavu žáka. Doporučení pro nastavení podpůrných opatření vydává pro 

školu SPC nebo PPP. 

 

 

Co by mělo dítě umět před nástupem do 1. třídy 
Aby dítě bez větších potíží zvládlo nároky související s nástupem do školy, musí být dostatečně 

zralé a připravené: 

• po dobu 10 – 20 minut zvládne soustředit pozornost, zadanou práci dokončí 

• umí se držet jednoduchých pokynů a pracuje podle nich 

• má číselnou představu do 5, zvládá pojmy více, o několik více, méně, o několik méně, 

stejně 

• správně drží tužku v tzv. špetce, kdy ukazováček a palec přidržují tužku ze strany a 

prostředníček zespoda, konec tužky míří k rameni, ruka je uvolněná, na tužku netlačí 

• zná barvy, pojmenuje geometrické tvary, orientuje se v prostoru (nahoře, dole, vpředu, 

vzadu, vlevo, vpravo, uprostřed) 

• dokáže pozorně poslouchat pohádku, umí vyprávět krátký příběh, jednoduše 

reprodukovat text, říci co vidí na obrázku, co dělali ve školce…. 

• vyslovuje správně všechny hlásky, mluví ve větách, má přiměřenou slovní zásobu, 

sluchem rozpozná první hlásku ve slově 



• umí vybarvit obrázek bez přetahování, napodobí tvar, sleduje linii tužkou, vystřihuje 

jednoduché tvary 

• zná zásady slušného chování, zvládá hygienu a sebeobsluhu, umí se podřídit autoritě a 

daným pravidlům, je schopné komunikace a spolupráce s vrstevníky i dospělými 

• je relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


