
Základní škola a mateřská škola Stará Ves, okres Přerov, příspěvková organizace,  

se sídlem č. p. 49, 750 02 Stará Ves, IČ: 75026511  

E-mail: zsms.staraves@gmail.com 

Mobil: 602 188 218, 778415124_________________________________________________ 

 

Organizace a průběh zápisu na Základní škole a mateřské škole Stará Ves pro školní 

rok 2022/2023 

 

Zákonný zástupce je povinen podle § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu  

 k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit 

povinnou školní docházku.  

 

Termín a místo:  

Zápis proběhne ve čtvrtek 7. 4. 2022 v době od 14.00 – 17.00 hod. v budově základní školy, 

1. patro. 

 

Kapacita:  Pro školní rok 2022/2023 otevřeme jednu první třídu. 

 

Kritéria:  

1. Trvalé bydliště v obci. 

2. Sourozenec ve školském zařízení. 

3. Ostatní uchazeči. 

 

Organizace a průběh zápisu: 

Zákonný zástupce je povinen zapsat dítě, které splňuje podmínky pro zápis do 1. třídy. 

Z důvodu ochrany osobních údajů bude dítěti přidělen registrační kód, pod kterým zápis 

vykoná. 

 

Zákonný zástupce předloží rodný list dítěte, případně se prokáže občanským průkazem. 

 

Zápis se skládá ze dvou částí: 

1. Formální část – zabývá se administrativními záležitostmi, informativní pohovor 

zákonného zástupce s pedagogem, podání žádosti, přidělení registračního čísla, 

informace o možnosti odkladu povinné školní docházky, popř. vzájemné poskytnutí 

informací. 

 

2.  Motivační část – rozhovor a neformální aktivity dítěte s pedagogem, orientační 

posouzení jeho školní připravenosti, /motivační část není podmínkou pro přijetí k 

povinné školní docházce, koná se se souhlasem zákonného zástupce. 

 

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vydá ředitelka školy nejpozději do 30 dnů.  

Výsledky budou zveřejněny na dveřích MŠ a na školním webu http://zsstaraves.cz . 

 

Rozhodnutí o přijetí nebudou rozesílána, zákonný zástupce si je bude moci vyzvednout 

 v kanceláři školy. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí budou rozesílána poštou do vlastních rukou zákonných zástupců 

dítěte.  



Odklad povinné školní docházky: 

 

Zákonný zástupce může požádat o odklad školní docházky svého dítěte, žádost podává 

písemně v době zápisu.  

K žádosti musí doložit doporučení o odkladu z Pedagogicko-psychologické poradny a 

potvrzení o vyšetření svého dítěte od odborného lékaře nebo klinického psychologa.  

 

Ideálně je přinese již k zápisu. 

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 

přímo 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. §37 ŠZ. 

Pokud dítě dostane odklad školní docházky, nastoupí na předškolní vzdělávání do mateřské 

školy.  

Předčasný nástup dítěte do školy, (zákon 561/2004Sb., §36 odst. 3). 

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, které dovrší 6 let v období od září 2022 do konce prosince 2022, 

k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského 

zařízení. 

Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší 6 let v době od ledna 2023 do konce června 2023, k 

plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského 

zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

 

 

Ve Staré Vsi 22. 3. 2022 

                                                   Mgr. Kateřina Vansová 



Odklad povinné školní docházky:  

Zákonný zástupce může požádat o odklad školní docházky svého dítěte, žádost podává 

písemně v době zápisu.  

K žádosti musí doložit doporučení o odkladu z Pedagogicko-psychologické poradny a 

potvrzení o vyšetření svého dítěte od odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Ideálně je přinese již k zápisu.  

 

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 

přímo 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. §37 ŠZ. 

 

Pokud dítě dostane odklad školní docházky, nastoupí na předškolní vzdělávání mateřské  

školy. 

 

Předčasný nástup dítěte do školy  

(zákon 561/2004Sb., §36 odst. 3) 

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, které dovrší 6 let v období od září 2020 do konce prosince 2020,  

k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského  

zařízení.  

Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší 6 let v době od ledna 2021 do konce června 2021, 

 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského  

zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.  

 

Mgr. Kateřina Vansová 

Tel.:778 41 51 24 

E- mail: vansova@seznam.cz 

 


