Zápis do 1. tříd
Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a
onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce
pro školní rok 2020/2021.
Zápisy proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
Budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se v termínu dle školského
zákona, tzn. v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
Do konce dubna tedy:
 evidujte své děti elektronicky přes náš školní informační systém Škola OnLine na tomto
odkazu https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsmb/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#
 doručte škole vyplněnou a podepsanou (!) Žádost o přijetí do 1. ročníku (datová schránka, email s
elektronickým podpisem, pošta, schránka na budově školy) Ke stažení je ZDE.

Určeno pro:

 děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
Podle §36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce 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.
 pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
 pětileté děti
Podle §36 odst. 3 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 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí
dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce předloží:
 vyplněnou žádost o přijetí do 1. třídy (ke stažení zde) + případné přílohy
 rodný list dítěte
 průkaz totožnosti
Odklad povinné školní docházky § 37 ŠZ
(1) 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 (ke stažení zde)
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.
(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného
zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
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