
Pokyny k zápisu do ŽŠ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření 

k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat 

v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Vážení rodiče,  

vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením proběhne zápis dětí takto:  

Od 1. do 8. dubna 2020 budou přijímány přihlášky k povinné školní docházce: 

1. bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole  

    (datová schránka školy – 9sgma8h; e-mail s elektronickým popisem) 

2. poštou nebo do schránky školy 

3. osobně, nejlépe po telefonické domluvě na čísle 602 348 071  

Informace o průběhu zápisu v ZŠ a MŠ Albrechtice n. O. 

Kritéria pro přijímání žáků: 

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/ 2021 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2014.  

Kritéria pro zápis dětí do 1. třídy ZŠ dle ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 

Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů: 

1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu v Albrechticích n. O. 

2. V případě, že počet žádostí dětí s trvalým pobytem mimo Albrechtic n. O. překračuje 

počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků z Albrechtic n. O., provede 

ředitelka výběr ostatních uchazečů takto: 

 

a. Přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují 

v plnění školní docházky v ZŠ a MŠ Albrechtice n. O. 

b. Výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním. 

I. Školský zákon 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:  

§ 36 odst. 3 školského zákona: 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 k plnění povinné školní docházky 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 k plnění povinné školní docházky 

podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou 

přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.  

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: 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. 

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo 

duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu 

dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní 

docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením 

příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, 

v němž dítě dovrší osmý rok věku.  

§ 37 odst. 2 školského zákona: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje 

zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.  

Doporučení pro rodiče: 

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky, je vhodné zajistit si 

výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu. Pokud budou tyto 

dokumenty předloženy ředitelce školy spolu s žádostí o odklad povinné školní docházky, 

může povolit odklad již v termínu zápisu. 

II. Organizace zápisu 

Obsah formální části zápisu  

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, 

kterými jsou:  

 jméno a příjmení žadatele (dítěte),  

 datum narození,  

 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 

správního řádu),  

 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).  

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu 

oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat: 

 jméno a příjmení tohoto zástupce,  

 místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.  



Zákonní zástupci by měli školu informovat o údajích potřebných pro účely nastavení 

vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:  

 o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném 

nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 

školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského 

poradenského zařízení, 

 údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by 

mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

Motivační část zápisu 

- nebude součástí letošního zápisu. Po ukončení mimořádných opatření naše škole 

uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, 

vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. 

III. Další informace pro zákonné zástupce dítěte podané školou v době zápisu  

Novelou vyhlášky č. 48/2005 Sb. náleží základním školám informační povinnost vůči 

zákonným zástupcům dětí:   

§ 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání: Škola při zápisu prokazatelným způsobem 

informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky 

pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. 

Pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte danými kompetencemi z RVP PV škola 

zákonným zástupcům doporučí do zahájení školní docházky vést dítě v oblastech, ve kterých 

byla zjištěna nižší úroveň školní připravenosti.  

 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy - hlavní stránka               

v záložce - Úřední deska. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen také ve vitríně na budově školy. 

Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci 

obdrží mailem v příloze. 

Po ukončení mimořádných opatření se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků, na 

které se seznámí s organizací školy. Též bude rodičům předán seznam věcí, které děti budou 

potřebovat. 

V Albrechticích n. O., dne 23. 03. 2020  

 

 

 

                                                                                                             Mgr. Simona Baláčková    

                                                                                                                    ředitelka školy 

                                                                                                            ZŠ a MŠ Albrechtice n. O. 


