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INFORMACE - přijímání dětí do 1. tříd 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., dále vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

 Pro snadnější orientaci v právních předpisech jsou zde odpovědi na Vaše nejčastější otázky: 

 

V JAKÉM VĚKU SE DÍTĚ PŘIHLAŠUJE DO ŠKOLY? 

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 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 je také doporučující 
vyjádření školského poradenského zařízení. 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

 

KDO MUSÍ PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO ŠKOLY? 

Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem. 

 

MŮŽE DÍTĚ PŘIHLÁSIT I JINÁ OSOBA, NAPŘ. BABIČKA? 

Zákonný zástupce může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou 
mocí. 



JAKÝM ZPŮSOBEM PŘIHLÁSÍME DÍTĚ DO ZŠ? 

Zákonný zástupce přihlásí své dítě odevzdáním vyplněné a podepsané Přihlášky k základnímu 
vzdělávání.  

 

KDY MUSÍM SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT? 

Nejpozději v den konání zápisu. 

 

POKUD DÍTĚ NENÍ ZRALÉ DO ŠKOLY? 

Zákonný zástupce požádá písemně v době zápisu školu o odklad. Žádost musí být doložena 
posouzením pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. Je vhodné, pokud požadované dokumenty jsou k dispozici již v době 
konání zápisu a rodiče je v tento den dodají společně se žádostí o odklad do školy.  

 

 

BUDETE-LI ŽÁDAT O ODKLAD ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

a) ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo z SPC) 

b) DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře) 

c) ŽÁDOST O ODKLAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zshuskom.cz/obrazky-soubory/zadost-o-odklad-54f01.pdf?redir

