
Zápis do 1. ročníku základní školy  

pro školní rok 2020 – 2021 

Datum a čas konání:   15. 4.2020,   15.00  -  17.30  hod. 

Místo:  Základní škola Voděrady, okres Blansko 

Sebou k zápisu si vezměte:  

❖ rodný list dítěte;  

❖ občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče  

(u pěstounů apod.), cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu,  

❖ rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.  

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem. 

Dostaví se:  

❖ Zákonní zástupci s dětmi, které k 31.8.2020 dovrší 6.r.věku., tj. děti narozené 
od 1.9.2013 do 31.8.2014 

❖ Zákonní zástupci s dětmi, které měly odklad.   

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením 
školy nejpozději do 30. dubna 2020.  

 Předčasný nástup k plnění školní docházky 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného 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 

narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného 

od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení 

a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

 

Odklad školní docházky 
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní 

docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek 

povinné školní docházky o jeden školní rok na základě: 

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné 

školní docházce  a 

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a 

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

  

Ve Voděradech                                                        Mgr. Blanka Bendová  

     3.2.2020                                                                    ředitelka školy 


