
Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Salvátor 

Zápis k povinné školní docházce (do 1. ročníku ZŠ) se uskuteční                                       

2. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 a 3. dubna 2019 od 14:00 do 16:00 

v prostorách ZŠ Salvátor, Králova 380, Valašské Meziříčí  

Do 1. ročníku ZŠ Salvátor bude přijato maximálně 24 žáků. 

Kritéria přijetí:  

1. Rozhodujícím kritériem je věk dítěte (Děti narozené od 1. 1. do 31. 8. 2013) 

2. Žák byl přijat k docházce v roce 2018 a byl mu povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok 

3. Žák má ve škole staršího sourozence 

4. Žák je dítětem zaměstnance školy 

5. Zájem o křesťanskou výchovu 

Právní rámec 

Zápis do ZŠ vychází z ustanovení zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.                                                    

§36, odst. 3 ŠZ: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6 

let věku na základě žádosti zákonného zástupce. Podmínkou přijetí mladšího dítěte (narozeno od 1. 9. do 31. 12.) je 

předložení doporučujícího vyjádření poradenského zařízení, u dětí ještě mladších (narozeny až od ledna do června) 

předložení doporučení poradenského zařízení a odborného lékaře. 

§36 odst. 4 ŠZ ve znění platném od 1. 1. 2017 říká, že zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu 

k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má dítě 

nastoupit povinnou školní docházku. 

§37, odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017: není-li dítě přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o 

to písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek šk. 

docházky o jeden rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení 

a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  Žádost o odklad se rodič podává do konce dubna 2019.                                                                                                                             

(Pokud zákonný zástupce nedoloží požadované dokumenty v době zápisu, ředitel vyzve zákonné zástupce k doplnění 

náležitostí k žádosti o odklad nejpozději do 31. 5. 2019, pokud s rodiči nedomluví na jiném termínu.) 

Doporučujeme rodičům, kteří uvažují o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, aby si co nejdříve (nejlépe 

ihned) zarezervovali termín ke konzultaci v Pedagogicko-psychologické poradně a u pediatra. Oba dokumenty musí 

rodič přiložit k žádosti o odklad povinné školní docházky. (KPPP Zlín, pracoviště Valašské Meziříčí, tel. 571 621 643, 

www.poradnazl.cz) 

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, budou rodiče prokazatelně informováni o 

povinnosti předškolního vzdělávání. 

Formální část zápisu: 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce zákonný zástupce předloží náležitosti:  

 Jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, 

označení správního orgánu, jemuž je žádost určena 



 Jméno a příjmení zákonných zástupců, místo trvalého pobytu, příp. adresu k doručování, ideální je také 

telefonní číslo nebo emailovou adresu zákonného zástupce 

Doporučuje se zákonným zástupcům vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, dále uvést nebo předložit pro 

účely nastavení vhodných podpůrných opatření informace o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání, zdravotní 

způsobilosti a zdravotních obtížích, také informaci o tom, že oba rodiče shodně přihlašují dítě na stejnou školu a 

informaci, který zákonný zástupce bude jednat v záležitosti zápisu dítěte. Tyto informace nemají vliv na rozhodování 

ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte v povinné školní docházce. Pokud tyto informace rodič předloží, je spolu 

s tím vyzván k písemnému souhlasu s použitím informací jakožto osobních údajů. 

Motivační část zápisu: 

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého není 

třeba se obávat.  Při neformálním rozhovoru s dítětem pedagog orientačně zjišťuje úroveň dosažených znalostí a 

dovedností.  Je třeba mít na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, 

ale může se k nim přiblížit.  

Jako základní východisko pro orientační posouzení připravenosti dítěte doporučujeme Desatero pro rodiče. 

ROZHODNUTÍ o přijetí vydává ředitel školy bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, 

pak je vydává nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.  Přijetí se uchazečům oznamuje pouze zveřejněním 

seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zákonný zástupce může proti rozhodnutí 

ředitele podat odvolání do 15 dnů, která běží od následujícího dne od zveřejnění. 

 

Přednosti naší školy 

Ranní a odpolední péče o Vaše dítě ve školní družině, pro starší děti školní klub 

Široká nabídka zájmových kroužků a mimoškolních aktivit (např. angličtina, kytara, pěvecký kroužek, ruční práce, šití 

pro starší děvčata, sportovní hry na I. i II. stupni a další) 

Akce pro rodiče a děti (drakiáda, karneval, den otevřených dveří, akademie) 

Podpora misijních, humanitárních a charitativních akcí včetně adopce na dálku 

Duchovní program žáků navázaný na aktivity celé farnosti – včetně výuky volitelného předmětu náboženství na I. i II. 

stupni. 

Využívání moderní technologie ve výuce 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Efektivní čerpání evropských dotací 

Školy v přírodě, adaptační pobyty 

Lyžařský výcvik na I. a II. stupni 

Zapojení školy do projektů včetně Obědů zdarma 

 


