
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE NA ZŠ 

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vám oznámit, že dle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 36 odst. 4 ve znění účinném 

od 1. 1. 2017 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. 

Na základě tohoto zákonného předpisu stanovuje ředitel ZŠ a MŠ Medlov termín zápisu do 1. ročníku 

pro školní rok 2023/20204 na středu 12. dubna 2023 od 13.00 do 17.00 hod. 

Zákonný zástupce dítěte se musí v den zápisu prokázat občanským průkazem a musí doložit rodný 

list dítěte. S sebou také přineste již vyplněné formuláře, které dostanete v MŠ, nebo jsou k dispozici 

ke stažení na www.zsmedlov.cz v sekci Pro rodiče. 

Asi 14 dní před termínem konání zápisu bude v MŠ k dispozici tabulka, kam se mohou rodiče zapsat 

k času, který by jim nejlépe vyhovoval k samotnému zápisu. Tento čas je pochopitelně orientační, ale 

velice nám usnadňuje časovou organizaci při zápisu. Děkujeme za pochopení. 

Děti, které jsou již zapsané vloni, ale měly odklad školní docházky, se zápisu do 1. třídy už nemusí 

znovu účastnit, protože automaticky nastupují do 1. třídy ve školním roce 2023/24. Pokud se ale 

chtějí zápisu aktivně zúčastnit, rádi je ve škole přivítáme. 

Zápis do 1. ročníku ZŠ se skládá ze dvou částí, a to z části formální a z části motivační. V průběhu 

formální části zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. 

V motivační části proběhne rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Rozhovor je 

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

připravenosti. 

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Dále bychom Vás chtěli informovat jako zákonné zástupce dítěte, že máte možnost požádat ředitele 

školy o udělení odkladu povinné školní docházky pro Vaše dítě, a to v době zápisu k povinné školní 

docházce, tj. 12. dubna 2023. Písemná žádost musí být v tento den doložena doporučujícím 

posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologická poradna, 

speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. K zápisu se může 

dostavit jen zákonný zástupce bez dítěte, abychom vše vyřešili po úřední stránce (s sebou vzít 

vyplněnou Žádost o přijetí do ZŠ, Žádost o odklad povinné šk. docházky, Zápisní lístek do ZŠ, Souhlas 

se zpracováním osobních údajů, váš OP, rodný list dítěte a obě odborná posouzení) 

 

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte ředitele školy Mgr. Ondřeje Schulze nebo Mgr. Ivanu 

Lachnitovou, zapisující učitelku. 

                                                                                                                                Ředitelství ZŠ a MŠ Medlov 

http://www.zsmedlov.cz/

