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OZNÁMENÍ 
 
 
Ředitelka Základní školy Vysočany, okr Blansko oznamuje, že zápis dětí k zahájení plnění 
povinné školní docházky ve školním roce 2013/2014 se koná 
 
 

ve čtvrtek 7. února 2013 ve 14. 00  hod.  v budově základní školy. 
 

Rodiče (zákonní zástupci) prokáží svou totožnost občanským průkazem a  přinesou rodný list 
dítěte. 
 
 
 
Všeobecné informace 
 
1. Věk dítěte  
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 podle věty druhé 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. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 
 
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok 
věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona). 
 
2. Práva a povinnosti rodičů  
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce  od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, 
v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 
odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou 
než spádovou školu. 
 
3. Spádové obvody škol  
Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně 
přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou 
než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy. 
Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli spádové školy nejpozději 
do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 5 školského zákona). 
Záleží na dohodě mezi ředitelem školy a zřizovatelem, jakým způsobem bude zřizovatel informován o těchto dětech pro 
účely případné náhrady neinvestičních výdajů podle § 178 odst. 6 školského zákona. 
 
4. Odklad povinné školní docházky  
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte do 31. května 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 zároveň odborného lékaře nebo klinického psychologa.. Začátek povinné školní docházky 
lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
 
Ve Vysočanech 29. ledna 2013 
                                                                             Jana Sehnalová, ředitelka školy 


