
Podmínky přijetí žáků do prvního ročníku 

U zápisu jsou zákonní zástupci povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Aby bylo dítě přijato, musí být splněny následující podmínky: 

I. Připravenost dítěte na školní docházku. 

 Přiměřenou tělesnou a duševní vyspělost dítěte posoudí zapisující učitelé na základě 

vlastního pozorování dítěte během zápisu a údajů získaných od rodičů (zákonných 

zástupců). 

II. Datum narození. 

 Nástup v řádném termínu: 

 Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. V tomto školním roce by 

k zápisu měly přijít děti narozené v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. 

 Dítě, které je narozeno v době od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 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. Musí však mít 

doporučení školského poradenského zařízení. 

 Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 je doporučující vyjádření 

školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný 

zástupce. 

 Nástup po odkladu: 

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

požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna kalendářního roku, v němž 

má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní 

docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením 

příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa. 

 Po ročním odkladu dítě zpravidla nastupuje povinnou školní docházku. 

III. Prostorová kapacita školy (třídy) 

 V případě zapsání většího počtu dětí než je stávající prostorová kapacita školy, tj. otevření 

dvou prvních tříd v počtu 48 žáků, budou přednostně přijímány děti dle následujících 

kritérií: 

Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy dle vyhlášky Města Valašské 

Meziříčí. 

Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen na 

vstupních dveřích budovy školy a na webových stránkách školy. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude doručeno zákonným zástupcům dítěte v zákonném 

termínu. 
 


