
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění 

1. Zápis k povinné školní docházce 

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky 

(3) 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. 

(4) 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. 

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve 

školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu 

žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. 

Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli 

školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou 

školní docházku. 

(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve 

školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole 

zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve 

školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, 

krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném 

školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, 

ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného 

počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. 

(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s 

dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato 

škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě 

jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte v případě cizince místo 

pobytu dítěte. 

 

46, Organizace základního vzdělávání 

 (1) Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v 

souladu s § 36 odst. 4, a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu 

vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36. 

 



 

§ 178 

(3) Pokud území obce nebo jeho část nespadá pod školský obvod ani společný školský obvod a je 

ohroženo plnění povinné školní docházky dítěte uvedeného v odstavci 1, krajský úřad opatřením 

obecné povahy pro toto území vytvoří nebo na ně rozšíří školský obvod nebo společný školský obvod 

základní školy zřizované touto nebo jinou obcí nebo svazkem obcí, a to s platností nejdéle na 24 

měsíců. Námitky proti návrhu opatření obecné povahy podle věty první může podat obec, pro jejíž 

území nebo jeho část je vytvořen nebo na ně rozšířen školský obvod nebo společný školský obvod 

základní školy, a dále obec, která zřizuje danou základní školu nebo je členem svazku obcí, který 

zřizuje danou základní školu. Pokud dojde některým ze způsobů podle odstavce 2 k vymezení 

školského obvodu pro území obce nebo jeho část, pozbývá opatření obecné povahy v odpovídajícím 

rozsahu účinnosti. 

 

2. Odklad povinné školní docházky 
 

§ 37    Odklad povinné školní docházky 

(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 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 

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o 

možnosti odkladu povinné školní docházky. 

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná 

tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se 

souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku 

odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. 

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, 

informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných 

způsobech jejího plnění. 

 

 

 

 



 

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, v platném znění 
 

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce 

§ 3a 

 

(1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a, je-li při zápisu 

přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně 

dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu. 

 

(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné 

školní docházky. 

 

(3) Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je 

zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. 

 

(4) Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte 

formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut. 

 

(5) Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích 

oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola v průběhu zápisu 

nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech stanovených rámcovým 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň 

rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit. 

 

(6) Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby 

zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. 

 

(7) 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. 

(8) Škola, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, může v kritériích pro přijímání žáků 

stanovit požadavek přítomnosti dítěte u zápisu. Na školu, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek 

obcí, se nevztahují odstavce 3 až 5. 

 

 

 



2 Novela zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 

federace 

 
§ 2 (5) Ředitel mateřské nebo základní školy může v dohodě se zřizovatelem stanovit 

výhradně pro cizince zápis k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání v době od 1. června 

2023 do 15. července 2023. Cizinec nemůže v této škole podat přihlášku k zápisu konanému 

v termínu podle § 34 odst. 2 nebo § 36 odst. 4 školského zákona. 

 

(6) Pokud ředitel školy stanoví zápis podle odstavce 5, oznámí místo a dobu jeho konání 

nejpozději spolu s oznámením místa a doby konání zápisu podle školského zákona. Na zápis 

podle odstavce 5 se vztahují pravidla pro zápis podle školského zákona, s výjimkou termínu 

konání podle § 34 odst. 2 a § 36 odst. 4 školského zákona. 

 


