
 
INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU 

1. Průběh zápisu: 

Zápis k povinné školní docházce je složen ze dvou částí: 

A) Formální část zápisu:  
 zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k povinné školní docházce podáním 

písemné žádosti, přednostně jsou přijímány žádosti zákonných zástupců dle 
zarezervovaného času. 

 zákonný zástupce dítěte předloží občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti, rodný list 
dítěte, (u cizinců pas zákonného zástupce s povolením pobytu na území ČR a jeho kopii, 
pas dítěte a doklad o přidělení rodného čísla a jejich kopii), 

 zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, předloží oprávnění dítě 
zastupovat, 

 seznámení zákonných zástupců dítěte s informacemi vyplývající z vyhlášky č. 48/2005 Sb., 
O základním vzdělávání, včetně možnosti odkladu povinné školní docházky. 
 

B) Motivační část zápisu: 
 rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem v maximální délce 20 minut zaměřený na 

motivování dítěte pro školní docházku, 
 seznámení dítěte a jeho zákonných zástupců s pedagogy a se školou, 
 rozličné aktivity a herní činnosti zaměřené na orientační zjišťování školní připravenosti 

dítěte. 
 

 Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu. 
 
 

2. Odklad povinné školní docházky: 
 
Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky při zápisu 
do prvního ročníku, žádost musí být podána písemně. 
Pokud budou zákonní zástupci dítěte žádat o odklad školní docházky, doloží:  

 doporučení školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická 
poradna nebo SPC – speciální pedagogické centrum), 

 doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. 
 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Nesplnění 
povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce 
lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182 a odst. 1 
písm. a) školského zákona. 
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k 
povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 
5 000 Kč. 
V  Kladně 31. října  2019       Lenka Koubová  
         Ředitelka školy   
  


