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Příloha k pokynu ředitele školy k zápisu k povinné školní docházce pro 
školní rok 2017/2018 

 
Vážení rodiče,  
ve znění zákona č. 561/2004 Sb., účinném od 1. 1. 2017 dochází ke změně termínů zápisů. 
Nově je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době 
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku. 

Doplňující informace: 
 

1) Podmínky pro přijetí: 
- odevzdání vyplněné žádosti a zápisního listu (k vyzvednutí u zápisu) 
- dodání rodného listu dítěte, občanského průkazu zákonného zástupce, v konkrétních  
  případech pak rozhodnutí soudu či rozhodnutí o řádném odkladu 
- absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky 
 
2) Preferenční kritéria: 
- spádový obvod ZŠ (katastrální území Rychvald) 
- věk dítěte po řádném odkladu 
- žáci jsou přijímání do kapacity školy, maximálně do počtu 75 dětí na sídlištní části a    
  maximálně do počtu 25 na části Václav  
 
3) Podmínky pro udělení odkladu školní docházky: 
- písemná žádost zákonných zástupců 
- doporučení školského poradenského zařízení + doporučení odborného lékaře nebo   
  klinického psychologa 
 
4) Ostatní informace: 
- u dětí, u kterých rodiče předpokládají odklad povinné školní docházky, doporučujeme    
  vzhledem k velké vytíženosti poradenských zařízení se objednat s dostatečným předstihem 
- začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě  
  dovrší osmý rok věku 
- pokud bude rozhodnuto o odkladu žáka, pak mají rodiče za povinnost zajistit předškolní     
  vzdělávání v MŠ, nebo individuální vzdělávání dítěte.   
- pokud některá z podmínek správního řízení nebude splněna, bude správní řízení započato, 
ale  
  pozastaveno na dobu určitou, ve které musí žádající chybějící dokumenty doplnit. Pokud    
  budou dokumenty v určeně době doplněný, stává se opět účastníkem správního řízení a jeho  
  žádost bude posouzena dle kritérií pro přijetí. Pokud v určené době žádající dokumenty  
  nedoplní, je ze správního řízení vyřazen. 
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