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1. 

ZÁPIS DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE  
 

Přijímání žáků k plnění povinné školní docházky se řídí § 36 zákona č. 561/2004 Sb., Školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy po dohodě se zřizovatelem vyhlásí zápis 
k přijímání žáků do 1. ročníku v  období od 1. dubna do 30. dubna pro příslušný školní rok. 
V daném období může ředitel školy vyhlásit 2 termíny zápisu.  
 
Informaci o vyhlášení zápisu, obsah motivačního pohovoru a kritéria pro přijímání žáků 
zveřejní v dostatečném časovém předstihu na webových stránkách školy a v místním tisku. 

2. 

OBSAH MOTIVAČNÍHO ROZHOVORU 

Zrakové vnímání: 

 rozlišování a vyhledávání stejných předmětů (např. kostek mezi kuličkami), odlišování 
rozdílných věcí (najít, co do skupiny nepatří podle tvaru, barvy) 

 vyhledávání rozdílů na zdánlivě stejných obrázcích 
 skládání a rozkládání obrázků rozstříhaných na části, skládání a rozkládání částí stavebnic 

(rozkládací kostky) a puzzle. 
 vyhledání věcí na obrázku s pojmy dole/nahoře, vpravo/vlevo vzadu/vpředu/uprostřed 

 



 
 

Rozumové schopnosti 

 orientace v pojmech souvisejících s časem (včera - dnes - zítra, ráno - poledne - večer) 
 poznávání ročních období 
 třídění věcí podle velikosti, délky, množství, druhu (větší - menší; stůl - židle - postel x 

jablko) 
 poznávání barev i doplňkových (oranžová, hnědá, růžová, fialová) 
 umět určit kolik nohou má pes, kolik je dnů v týdnu atd. 
 určování správného počtu vybraných předmětů 

 Paměť 

 zapamatování si věty o osmi slovech a doslova ji zopakovat 
 zazpívat písničku, přednést básničku, popřípadě vyprávět pohádku, vtipy či hádanky  

 Řeč 

 správně vyslovovat všechny hlásky, toleruje se nesprávná výslovnost R, Ř 
 v krátkosti (6 - 7 větami) plynule vyprávět o rodině, zájmech či trávení volného času 
 mít bohatou slovní zásobu 
 skládat slova ve větě ve správném pořadí 

Grafomotorika 

 správný úchop tužky 
 vybarvování ploch bez přetahování, nedotažení či odbytí 
 schopnost napodobit geometrické tvary 
 schopnost správně zobrazovat figurální kresbu, ve správných proporcích (postava, oči, 

uši, 5 prstů)  

3. 

KRITERIA PŘIJETÍ ŽÁKA 

Nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště. 

 Připravenost na školní docházku. Přiměřená duševní vyspělost a celková tělesná zralost.  
 Datum narození. 

 

 

 



 
4. 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Pokud zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky, musí u zápisu doložit žádost s 
doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. O povolení odkladu rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.  

 
                                                               5. 

PROCESNÍ POSTUP PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ, správní řízení, podpis smlouvy  

A) Děti, které se zúčastní zápisu, budou  do 4 pracovních dnů seřazeny podle stanovených 
kritérií a zákonní zástupci prvních deseti budou vyzváni k podpisu smlouvy o vzdělávání 
dítěte na 1. stupni MŠ a ZŠ Duhový svět, s.r.o., e-mailem.  

 
B) Pořadí všech dětí pod přiděleným registračním číslem zveřejněno na webových stránkách 

školy a na úřední desce v místě základní školy. 
 

C) Pokud se zápisu zúčastní více dětí,  než je stanovená kapacita pro přijímání žáků do         
1. ročníku, bude jejich pořadí stanoveno losem za přítomnosti ředitelky a zřizovatele 
školy.  

 
D) Pokud se zákonní zástupci na výzvu školy nedostaví a v závažných případech si ani 

nesjednají předem náhradní termín, bude volné místo nabídnuto dalšímu zájemci v 
pořadí.  

 
6. 
 

DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY A ZÁPISOVÉHO LISTU 
 
K zápisu je možné přihlásit dítě předem. Přihlášku a zápisový list  si mohou zákonní zástupci 
stáhnout na webových stránkách školy  ve sekci „Dokumenty ke stažení“ nebo si ji  vyzvednout 
osobně. Na stejném místě najdete i zápisový list, který přiložte k přihlášce, jejíž je nedílnou 
součástí. 
 

A) Přihlášku a zápisový list je možné zaslat škole doporučeně na adresu: 
              MŠ a ZŠ Duhový svět, s.r.o., Bendlova 2168, 272 01 Kladno,  

B) v příloze e-mailové zprávy na adresu  lenka.koubova@zsduhovysvet.cz  

C) nebo osobně do rukou ředitelky školy.  
 
Pokud tak zákonní zástupci učiní, budou jim e-mailem předány informace o rezervaci termínu 
zápisu.  
 

D) Přihlášku a dotazník je možné vyplnit a předat i v době konání zápisu přímo na místě.  
 

mailto:lenka.koubova@zsduhovysvet.cz


 
 

7. 
 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 
 

Proti rozhodnutí ředitelky je možné se odvolat. Bližší informace najdete ve vnitřní směrnici 
„Opravný prostředek proti rozhodnutí ředitele o přijetí či nepřijetí dítěte k povinné školní 
docházce” na webových stránkách školy. 
 
 
 
V Kladně dne 9. listopadu 2016  
 
Lenka Koubová  
ředitelka Mateřské školy a Základní školy Duhový svět, s.r.o. 


