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Průběh zápisu, základní legislativa, dokumentace

Právní rámec:

• zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, 
tedy od 1. dubna do 30. dubna 2023

• konkrétní termín zápisu k povinné školní docházce stanoví 
ředitel školy v rámci tohoto období, a to v souladu se 
školským zákonem

• škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, 
které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je 
možné přijmout, popis formální a případných dalších částí 
zápisu a popřípadě další údaje



• zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 
2023/2024 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 
2023 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí

• v ostatních případech se postupuje v souladu s § 36 školského 
zákona č. 561/2004 Sb.

• zákonný zástupce může své dítě zapsat na vícero škol, ovšem 
povinnost přijmout dítě ke vzdělávání má pouze tzv. spádová 
škola, ostatní školy jsou navíc vázány naplněností tříd

• v případě přijetí dítěte do vícero škol je nutné dát vědět všem 
ředitelům dotčených škol, zda k nim dítě nastoupí



Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu 
povinné školní docházky:

• přihláška k zápisu k povinné školní docházce;

• občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte 
(popřípadě jeho ověřená kopie);

• v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo 
trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese



Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy po odkladu povinné 
školní docházky:

• přihláška k zápisu k povinné školní docházce;

• občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte 
(popřípadě jeho ověřená kopie);

• v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo 
trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

• rozhodnutí ředitele školy o povolení OŠD v loňském školním 
roce (u žáků, kterým nebyl povolen OŠD naší školou)



Dokumenty potřebné k odkladu povinné školní docházky ve 
školním roce 2023-2024:

• přihláška k zápisu k povinné školní docházce;

• žádost o odklad povinné školní docházky;

• 2 doporučení OŠD- oprávněné ŠPZ a lékař/klinický psycholog 
(lze dodat v průběhu řízení) ;

• občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte 
(popřípadě jeho ověřená kopie);

• v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo 
trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese



Průběh zápisu-standardní forma

• na řádný termín zápisu 14. 4. 2023 (13:30-18:30) se lze 
přihlásit na předem určený čas na webových stránkách školy 
pomocí elektronického rezervačního systému, období, kdy 
bude možné se takto hlásit, bude zveřejněno na webu školy a 
na vývěskách ZŠ v dostatečném časovém předstihu

• bez předchozí elektronické rezervace času budou žadatelé o 
zápis po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí

• v náhradním termínu 26. 4. 2023 (13:00-15:00) již rezervační 
systém k dispozici nebude



Průběh zápisu-standardní forma

• každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož 
prostřednictvím budou posléze zákonní zástupci informováni 
o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo o povolení 
odkladu povinné školní docházky

• výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách ZŠ 
a MŠ Chotíkov a vyvěšením na informační nástěnce před 
hlavním vchodem do budovy základní školy a na informační 
nástěnce v budově MŠ Chotíkov;

• zákonný zástupce po příchodu vyplní přihlášku k zápisu k 
povinné školní docházce (pokud tak neučinil doma) a doloží 
všechny výše uvedené dokumenty;



Průběh zápisu-standardní forma
• zápis bude probíhat ve dvou učebnách v přízemí budovy ZŠ 

Chotíkov

• na chodbě budou rodiče a dítě vyhledáni v seznamu (v 
případě předchozího zápisu do elektronického rezervačního 
systému školy), případně dopsáni do seznamu (příchozí bez 
rezervace konkrétního času) a poté vyčkají v připravené 
herně na vlastní zápis

• dítě obdrží zápisovou kartičku, kterou si s sebou odnáší na 
jednotlivá stanoviště v zápisové třídě, pedagogové ho do ní 
obrázkem odměňují za splnění úkolů na jednotlivých 
stanovištích



Průběh zápisu-standardní forma

• dítě odchází s kartičkou do zápisové třídy, kde na 4 
připravených stanovištích bude pod vedením pedagogů 
1.stupně ZŠ plnit hravou formou jednoduché úkoly, 
jejichž cílem je umožnit pedagogům sledovat citovou a 
sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, 
prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní 
představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené 
aktivity zaberou maximálně 20 minut);



Průběh zápisu-standardní forma

• zákonný zástupce dítěte zatím předá pedagogům 
potřebnou dokumentaci, společně ji překontrolují, 
doplní 

• po ukončení práce dítěte bude mít ZZ možnost 
prohlédnout si jeho práci, pohovořit s pedagogy, 
popřípadě se poradit o způsobu docvičení 
problémových dovedností, vědomostí, o možném 
odkladu ŠD..



Průběh zápisu v případě výrazných protiepidemických opatření 
celoplošného či regionálního rozsahu

• dle aktuální epidemické situace škola buď přesune termín zápisu, 
upraví podmínky pro pobyt uchazečů a jejich doprovodu v ZŠ nebo 
vyhlásí zápis pouze elektronickou formou (písemnou formou) bez 
osobní účasti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole 

• škola se bude řídit aktuálními pokyny a doporučeními MŠMT, MZd, 
KHS, KÚ, zřizovatele

• v případě změn způsobu konání zápisů škola toto zveřejní na svém 
webu, informační tabuli před hlavním vchodem do ZŠ a na informační 
nástěnce v budově MŠ Chotíkov 



Školní zralost- hodnotitelé
• sami zákonní zástupci, širší rodina dítěte- laickou formou

• pedagogové MŠ, kteří s daným dítětem pracují

• pedagogové v ZŠ, kteří s dítětem pracují při zápisu

• pediatři popřípadě jiní lékařští specialisté, kteří mají dítě v 
péči

• oprávněné školské poradenské zařízení (PPP či SPC)

• Doporučení klinického logopeda či psychologa 
„předdoporučí“ oprávněné školské poradenské zařízení bez 
nutnosti nového vyšetření



Základní oblasti školní zralosti
• fyzická a pohybová vyspělost, vědomé ovládání svého těla, schopnost 

sebeobsluhy

• citová samostatnost a schopnost kontrolovat a řídit své chování, 
soužití s vrstevníky ve skupině

• přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

• úroveň koordinace ruky a oka, jemné motoriky, pravolevé orientace

• úroveň zrakové a sluchové percepce

• úroveň zvládání jednoduché logické a myšlenkové operace a orientace 
se v elementárních matematických pojmech

• úroveň záměrné pozornosti a schopnosti si zapamatovat a vědomě se 
učit



Základní oblasti školní zralosti

• úroveň vnímání kulturních podnětů a projevování tvořivosti

• úroveň orientace se ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém 
životě

• Zkoumáme: fyzickou zralost, zrakové vnímání (diferenciace, analýza, 
syntéza, rozlišení barev, tvarů, velikostí), prostorová orientace, 
sluchové rozlišování, rozumové schopnosti (kolik nohou má pes, co 
děláme v koupelně, orientace v čase-včera-zítra.., ), paměť- věta o 8 
slovech, pokyn-“Jdi do kuchyně, vezmi tam hrneček a přines mi ho.„, 



Základní oblasti školní zralosti

• Úroveň řeči a slovní zásoby (říci několik vět o rodině, zvířátku, 
hračce..),

• Grafomotorika- správný úchop tužky, pastelky, vyhraněnost užívání 
ruky, kvalita vybarvování, stříhání, lepení

• Sociální, emociální a pracovní zralost, motivace



Žádost o OŠD- postup

• v průběhu zápisu (popřípadě po něm) zažádat na školním tiskopisu o 
povolení OŠD – žádá vždy zákonný zástupce dítěte

• k žádosti je nutné doložit 2 doporučení: 

1. kladné vyjádření oprávněného školského poradenského zařízení 
(PPP či SPC)- možné „přepotvrzení“ zprávy od odborníka mimo ŠPZ

2. kladné vyjádření pediatra, klinického psychologa

• pokud ZZ doloží všechny 3 dokumenty (ideálně do konce května), 
ředitelka školy povolí OŠD

• dokumenty nutné pro vyšetření v PPP-vysvětlení postupu, předání 
tiskopisů



Děkuji za pozornost.


