
Vážení rodiče! 

Také v letošním roce nám situace neumožní organizovat zápis k povinné školní 

docházce osobně s vámi a dětmi. Posílám vám tedy několik všeobecných 

informací, které bychom si v případě běžného zápisu řekli osobně. Zápis je 

povinný pro všechny děti, které dosáhnou od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 sedm let 

věku. Pokud rodiče požadují odklad PŠD, jsou povinni podat žádost v tomto 

termínu se všemi přílohami. O přijetí či odkladu rozhoduje ředitelka školy.  

Podání žádosti o přijetí i o odklad musí být provedeno od 19. 4. do 26. 4. 2021 

do 24.00 hodin elektronicky, případně vhozením všech dokumentů ve složce či 

obálce do schránky školy.  

Jedná se o tyto dokumenty:  

1. V případě zápisu: žádost o zápis + prostá kopie rodného listu dítěte 

2. V případě žádosti o odklad: žádost o odklad + doporučení odkladu z PPP 

+ doporučení odkladu od dětského lékaře + prostá kopie rodného listu 

dítěte 

Aby byla žádost právně v pořádku, musí být podepsána jedním zákonným 

zástupcem – tím, který bude uveden jako „zastupující“. Je tedy třeba poslat 

podepsaný PDF soubor nebo elektronicky podepsanou žádost. Také je možno 

využít zaslání poštou – vhození do schránky školy. K elektronickému podání 

využijte adresu: zsmoutnice@centrum.cz nebo datovou schránku: yrhmfj2 

Všechny žádosti budou evidovány pod registračními čísly, o přidělení 

registračního čísla vás budeme informovat. Po ukončení zápisu provede 

ředitelka školy správní řízení, v případě, že budou některé dokumenty chybět, 

informuje zákonné zástupce a požádá o doplnění. Případně lze správní řízení 

přerušit, pokud doplnění spisu vyžaduje delší časovou lhůtu.  

Ředitelka informuje o rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů pod 

registračními čísly. Rozhodnutí o odkladu PŠD a zamítnutí odkladu PŠD bude 

zákonným zástupcům doručeno elektronicky.  

Předem jsme vám připravili informace o tom, co by měl budoucí prvňáček 

zvládnout a také prezentaci naší školy. K této informaci přikládám také citace 

ze Školského zákona a informace k možnosti individuálního vzdělávání.  

Po ukončení mimořádných opatření bude pro všechny rodiče a přijaté žáky 

uspořádána schůzka, na které budeme mít možnost zodpovědět vaše dotazy a 

informovat vás o vzdělávání na Základní škole Moutnice. Těšíme se na setkání 

v naší malé rodinné škole. 

V Moutnicích 23. 3. 2021   Mgr. Milena Emmerová, ředitelka školy 
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§ 36 Plnění povinnosti školní docházky 

(3) 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. 

(4) 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. 

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se 

sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu v případě 

cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro 

žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí 

ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v 

příslušném školském obvodu 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. 

§ 37    Odklad povinné školní docházky 

(1) 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. 

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o 

možnosti odkladu povinné školní docházky.  

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná 

tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se 

souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku 

odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. 



(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, 

informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných 

způsobech jejího plnění. 

§ 45,  Žádost 

(2) "Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán žadateli 

nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou 

lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může řízení přerušit (§ 

64)." 

§ 64 

(1) Správní orgán může řízení usnesením přerušit 

a) současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti podle § 45 odst. 2, 

 

§ 183 (2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují 

zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení 

u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě 

základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to 

alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení 

o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním 

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

za oznámená. 

 

Rodiče mohou také žádat o individuální vzdělávání dítěte. Tato žádost musí 

obsahovat:  

Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka 

nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, 

b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván, 

c) důvody pro individuální vzdělávání žáka, 

d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví 

individuálně vzdělávaného žáka, 

e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat, 

f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v 

§ 27 odst. 1 zákona č. 561/ 2004 Sb. 

g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka, 

h) vyjádření školského poradenského zařízení. 

 

(3) Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud 

a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání, 

b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a 

ochrany zdraví žáka, 

c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li 

se o žáka ve druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání, 

d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat. 

 


