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INFORMACE PRO RODIČE – zápis do 1.třídy 

 

Koho se zápis týká? 

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let. 

 

Kdy k zápisu? 

Zápis se letos poprvé koná v období od 1. dubna do 30. dubna. Na naší škole se zápis uskuteční 

v úterý 16. 4. 2019 v 16h. 

 

Kde se zápis koná? 

Zápis probíhá ve škole – už na vás budeme čekat u vchodu. 

Dítě lze přihlásit pouze na jednu základní školu! 

 

Co je třeba vzít s sebou? 

K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Předem také můžete 

vyplnit Žádost o přijetí, kterou jste obdrželi v mateřské škole nebo si stáhli z našeho webu. 

 

Co máme dělat, když je dítě v době zápisu nemocné? 

Samozřejmě s ním do školy nechoďte a počkejte, až se uzdraví. Kontaktujte ředitelku školy 

Mgr. M. Schallenbergerovou (tel. 724 764 987), domluvíte se na náhradním termínu.  

 

Musíme k zápisu, i když má dítě z loňska odklad a do školy v září nastoupí? 

V rozhodnutí ředitele o odkladu školní docházky je stanoven závazný termín nástupu dítěte do 

školy, takže teoreticky není nutné tuto skutečnost stvrzovat opakovanou účastí u zápisu. Přesto 

doporučujeme, abyste se s dítětem k zápisu dostavili, abyste si ověřili, zda odklad splnil svůj 

účel a abyste získali případné nové informace. 

 
Chceme požádat o odklad školní docházky, co proto musíme udělat? 
Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musíte v době zápisu 

(nejpozději do 30. 4. 2019) podat vyplněnou Žádost o odklad povinné školní docházky 

(najdete ji na našich webových stránkách nebo o ni požádejte v mateřské škole).  

Součástí Vaší žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského 

zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného 

lékaře nebo klinického psychologa. 

Poradenským zařízením je například Pedagogicko-psychologická poradna – PPP v Břeclavi a 

SPC – Speciálně pedagogické centrum v Brně. Odborným lékařem např. pediatr (dětský lékař).           

Z tohoto důvodu si zajistěte co nejdříve termín pro vyšetření v pedagogicko-psychologické 

poradně. 

 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 

dovrší osmý rok věku. 
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Jak je to s přijetím dítěte k základnímu vzdělání, které je mladší šesti let? 
Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2019 dovrší šesti let. Dítě, které dosáhne šestého 

roku věku v době od září 2019 do konce června 2020, může být přijato k plnění školní 

docházky již ve školním roce 2019/2020, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o 

to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období 

od září do konce prosince 2019, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, 

podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2020, 

jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která 

k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

 

Jak se dozvím, zdali bylo mé dítě k základnímu vzdělávání přijato? 
Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 § 183, odst. 2 : 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním 

seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. 

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum 

zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí 

ke vzdělávání, za oznámená. 

U zápisu obdržíte registrační číslo, pod kterým bude seznam přijatých dětí zveřejněn v šatně ve 

školce a na webových stránkách školy www.zssedlec.estranky.cz po dobu 15 dnů od 20. 

dubna 2018. 

 

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy 

 Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou 

činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé 

chování. 

 Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a 

osobní kontakt. 

 Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a 

zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku. 

 Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti 

rozšiřujete i jeho slovní zásobu. 

 Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové 

obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast 

posiluje citovou zralost dítěte. 

 Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – 

výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. 

 Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, 

prospěje i vám. 

 

http://www.zssedlec.estranky.cz/
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 Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, 

odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní 

každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká 

nového v době školní docházky. 

 Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní 

společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve 

známém prostředí apod. 

 


