
Základní informace 

 

Zápis do prvních tříd na školní rok 2023/2024 se bude konat v budově Základní 
školy Videčská ve dnech 

  

středa   19. 4. 2023 od 13.00 do 17.00 

čtvrtek  20. 4. 2023 od 13.00 do 16.00  

  

Po oba dny bude přítomno vedení školy a výchovná poradkyně Mgr. Eva 
Solanská 

Vážení rodiče, 

dne 29. 03. 2023 Vám bude zaslána pozvánka k zápisu, kde bude uveden den a 
čas, který jsme pro Vás vyhradili. Pokud Vám nebude vyhovovat, je možno 
změnit po domluvě s paní ředitelkou Mgr. Evou Cabákovou, tel. 739 587 831 
nebo 571 757 721. 

Žádáme rodiče těch dětí, kteří budou žádat o odklad školní docházky o jeden 
školní rok, aby v den zápisu přinesli následující doporučení. 

1. doporučující posouzení odborného lékaře (dětského nebo praktického lékaře 
pro děti a dorost) nebo klinického psychologa 

2. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení 

(Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum) 

 

Mgr. Eva Cabáková, ředitelka školy                                                                       

                                                           

 

 



 

  

Co říká k zápisu do 1. třídy legislativa:   

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 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 prosince, může být přijato k 
plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně 
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení, které je přiloženo k žádosti. 
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od ledna do konce června, může být přijato k 
plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně 
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která jsou přiložena k žádosti. 

 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 
(viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Přesný termín si stanoví každá 
škola. 
  
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 
dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 
  
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. 
Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě 
písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením 
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu 
začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo 
praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné 
školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V 
případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že 
takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, 
tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné 
školní docházky v případě, že posouzení budou kladná. 
  
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 
(viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 
  
  
 
 
 
 
 
 

 



Co si přinést k zápisu: 
 

1. Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte 
2. Rodný list dítěte 
3. Vyplněnou žádost o přijetí (pokud nežádáte o odklad) -  

  
Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, musíte k žádosti, kterou vyplníte při 
zápisu, přiložit doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti 
a dorost nebo odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučující posouzení 
příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC). 
  
/ PPP = Pedagogicko-psychologická poradna, SPC = Speciálně pedagogické centrum / 
  
Kontakty PPP : 
Vodní 465, Valašské Meziříčí 
Tel.: 571 621 643 
  
  
 V průběhu zápisu budeme pořizovat fotografie Vás i Vašeho dítěte. Pokud nesouhlasíte se 
zveřejněním fotografií na našich stránkách, oznamte nám to prosím předem.  
  
  

TĚŠÍME SE NA VÁS! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


