
PŘEČTĚTE SI JEŠTĚ PŘED ZÁPISEM 

 

 

 Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu do školy dítě, které dosáhlo k 31.8.2018 

věku šesti let. 

 

 Do školy může být přijato i dítě, které dovrší šesti let od 1.9.2018 do 31.12.2018 za 

splnění následujících podmínek : 

                         je – li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé - tuto skutečnost je  

                         nutné doložit posudkem pedagogicko- psychologické poradny. 

       

      Do školy může být přijato i dítě, které dovrší šesti let po 31.12.2018 za splnění    

      následujících podmínek: 

                         je –li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé – tuto skutečnost je  

                         nutné doložit posudkem pedagogicko- psychologické poradny 

                         a posudkem odborného lékaře.  

 

Není – li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně  přiměřeně vyspělé a 

požádá – li o to jeho zákonný zástupce, odloží mu ředitel školy začátek povinné školní 

docházky o jeden rok. Ředitelka rozhodne na základě  posouzení příslušného školského 

poradenského zařízení ( PPP nebo SPC ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 

dovrší osmý rok věku. 

 

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, vyzvedněte si u p. učitelky provádějící zápis 

žádost o odklad a uveďte do zápisového lístku.  

Pokud máte už v době zápisu doloženou žádost o odklad, oznamte tuto skutečnost p.uč. 

provádějící zápis. Dítě nebude do školy přijato, ale bude přímo odložena školní docházka.  

Doloženou  žádost o odklad je nutné odevzdat u zápisu popř. ředitelce školy nebo 

zástupkyni ředitele do 30.4.2018 

 

 O rozhodnutí ředitelky školy o odkladu školní docházky budete vyrozuměni písemně do 

nejpozději do 30.4. 2018 resp. 31.5.2018. 

 

 U dětí, kterým byla školní docházka odložena v loňském roce, oznamte tuto skutečnost 

při zápisu a vyplňte novou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. 

 

 Pro zápis dětí byly stanoveny městem  Žďár nad Sázavou spádové obvody. Zařazení 

dítěte do jiné školy, než přísluší dle stanoveného obvodu, je možné po splnění vydaných 

Kritérií a pokud není naplněna kapacita školy. O přijetí dětí zapsaných mimo spádový 

obvod rozhodne ředitel školy, kde byly děti zapsány, a bude o této skutečnosti 

informovat ředitele určené spádové školy. 

 

 V případě nejasností se obraťte na ředitelku školy nebo na zástupkyni ředitele. 
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