
Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 
 

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018 

   
 

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“). 

§ 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání: Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je 

složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný 

zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte 

může být přítomen u všech součástí zápisu. 

§ 3a odst. 2 vyhlášky o základním vzdělávání: V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce 

dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. 

§ 3a odst. 3 vyhlášky o základním vzdělávání: Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným 

dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a 

orientační posouzení jeho školní připravenosti. 

 

Obsahem formální části zápisu je podání žádosti zákonného zástupce dítěte o přijetí k plnění povinné 

školní docházky od školního roku 2017/2018. Při zápisu do základní školy je třeba doložit rodný list 

dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště dítěte), v případě cizinců 

cestovní pas a povolení k pobytu, případná odborná či lékařská doporučení.  Zastupuje-li dítě jiná 

osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat – 

plná moc k zastupování. 

Obsahem motivační části zápisu je orientační zjišťování úrovně dosažených znalostí a dovedností 

dítěte pedagogem; rozhovor zaměřený na motivování dítěte pro školní docházku. 

Při zápisu orientačně posuzujeme školní připravenost dítěte, zejména komunikativnost dítěte a jeho 

správnou výslovnost, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev, 

základní matematickou představivost, sluchové vnímání, manuální zručnost apod..  

Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. 

Úroveň školní připravenosti dítěte je  obsažena v dokumentu MŠMT „Desatero pro rodiče“.1 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem 

na úřední desce školy (vývěska u hlavního vchodu do budovy základní školy) a na webových stránkách 

školy (www.1zs.dobris.cz) do 30 dnů od zahájení řízení, nejdříve 18. dubna 2017. Zveřejněním 

seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání bude předáno osobně, případně zasláno 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.  

 

Mgr. Jaroslav Motejlek                                                                                        Dobříš, dne 20. února 2017 

ředitel školy 

______________________ 
1
 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku 
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