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Doplňující informace k zápisu do 1. ročníku 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.  

 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 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, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 
1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  

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 
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.  

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy, 
kterou si zákonní zástupci žáka zvolili. Začátek povinné školní docházky odloží na základě 
písemné žádosti zákonných zástupců dítěte podané nejpozději do 30. dubna kalendářního 
roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku a doložené doporučujícím 
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. 

Dítě má možnost vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje docházkou do mateřské školy, toto 
vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky).  
Škola umožňuje individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte 
na vstup do školy u dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí.  
 
V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo 
nadaného a mimořádně nadaného žáka budou zákonní zástupci informováni  
-  o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,  
-  o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání 
podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských 
zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),  
- o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním 
poradenským pracovištěm,  
-  o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,  



-  o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.  
 
V takovém případě by škola měla být zákonnými zástupci informována o údajích potřebných 
pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:  
- o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, 
údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského 
zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,  
- o údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by 
mohly mít vliv na průběh vzdělávání.  

Pokud zákonný zástupce poskytne doplňující doporučené údaje (o znevýhodnění či 
zdravotním stavu dítěte), je třeba také poskytnutí souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a 
evidovala osobní a citlivé údaje dítěte/žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely 
vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona.  

Vyučovacím jazykem v základní škole je jazyk český. 
Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna 1. třída. 
 
Tato třída bude naplněna maximálně do kapacity školy - do celkového počtu žáků 70. 
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, 
popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními 
předpisy. 
 
Při přijímání žáků bude škola postupovat podle stanovených kritérií pro přijímání žáků: 
 
1. Přednostně budou přijímáni žáci: 
S místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu obce Dobrá Voda u Hořic (obce 
Bašnice, Sukorady, Lískovice a Tereziny Dary) a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském 
zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro 
preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském 
rejstříku. 
 
2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií: 
 
a) sourozenec ve škole v době zápisu nebo od 1. 9. následujícího školního roku 
b) při shodnosti kritéria losování 

 

 

 

V Dobré Vodě u Hořic dne 8. 3. 2021 
                                                                                                         Mgr. Marcela Hudková 
                                                                                                                ředitelka školy 

 


