
Kterých dětí se týká zápis pro školní rok 2019/2020? 
Zápis se týká všech dětí, které ke dni 31. 8. 2019 dovrší věk 6 let.  
 
Kdy se zápis koná? 
Zápis se koná ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14 do 18 hodin a v pátek 5. dubna 2019 od 14 do 
17 hodin. Vyšli jsme vstříc rodičům, kteří se z vážných důvodů nemohou zúčastnit řádného 
termínu. Náhradní termín zápisu jsme letos stanovili na pondělí 8. dubna 2018 od 14 do 16 
hodin. Zapotřebí je předchozí domluva. 
 
Co dělat, když jsem jako rodič v uvedené dny zaneprázdněn nebo je dítě nemocné? 
Dítě samozřejmě nevedete do školy nemocné. V případě, že se nemůžete zápisu zúčastnit 
v řádném termínu, přijďte v náhradním. Také nás můžete kontaktovat a společně domluvíme 
další postup. Za tímto účelem můžete využít email reditel@1zsrako.cz, telefon 725 399 299, 
313 512 397, případně nás můžete navštívit osobně. Řešení, které Vám bude vyhovovat, jistě 
dohodneme. 
 
Kde se zápis koná? 
Zápis se koná na adrese: 
1. ZŠ Rakovník 
Martinovského 153 
269 01 Rakovník  
Jde o hlavní budovu školy, do které budete 
vstupovat historickými dveřmi (na fotografii je 
ukazuje šipka). 
 
 
Mohou se k zápisu dostavit také mladší děti? 
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 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)) 
 
Co musím vzít na zápis s sebou? 
K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Předem také můžete 
vyplnit osobní list a žádost o přijetí, kterou naleznete v rubrice Ke stažení na našich 
stránkách. Vyřešení potřebných formalit však můžete také nechat až na samotný zápis.  
 
Lze získat o škole nějaké podrobnější informace? 
Základním zdrojem informací jsou webové stránky. Jsme však připraveni zodpovědět Vaše 
dotazy telefonicky, emailem, ve škole funguje informační koutek. Využít můžete také 
konzultační hodiny, které nabízí každý učitel. Den otevřených dveří se koná v pátek 15. 
března 2019, Pohádková škola, tradiční akce pro předškoláky a jejich rodiče, v úterý 26. 
března 2019.  
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Je nutné dítě na zápis speciálně připravovat? 
V žádném případě, zápis není test ani přijímací zkouška, jak se někteří rodiče domnívají. 
Případný horší výkon dítěte u zápisu nemá vliv na školní hodnocení. 
Prosba: Neříkejte dětem věty typu „Však oni ti ve škole ukážou“. Nechte děti, ať se na školu 
těší, to je ta nejlepší příprava. 
 
Jak probíhá zápisový den? 
Zápis připravujeme s dostatečným předstihem, aby proběhl hladce. Děti nestresujeme.  
Po příchodu do školy se Vás ujmou naše učitelky. Společně se odeberete do jedné z učeben, 
ve které si Vaše dítě vyfotíme pro potřeby pamětního listu. V připravených třídách si poté 
během krátkého rozhovoru a plnění rozličných úkolů ověříme, má-li Vaše dítě předpoklady 
pro školní docházku. „Zápisové kolečko“ zakončíme v interaktivní učebně; zatímco si budou 
děti hrát, projdou učitelky s rodiči nezbytné administrativní úkony a zbyde čas i na případné 
dotazy. 
 
Jak se dozvím, že bylo dítě přijato? 
O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Podle 
novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) rozhodnutí již nebude rodičům automaticky 
zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých (nepřijatých) dětí ve vestibulu 
školy a na webových stránkách www.1zsrako.cz. Za tímto účelem bude rodičům přiděleno 
registrační číslo. 
 
Musím k zápisu, i když chci žádat o odklad začátku povinné školní docházky? 
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. 
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného 
zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 
 
Musíme k zápisu, ačkoliv jsme v minulém roce dostali odklad a dítě tak od září nastupuje 
do školy? 
Na rozhodnutí ředitele školy o odkladu začátku povinné školní docházky je stanoven termín 
nástupu dítěte do školy. Přesto doporučujeme, abyste se s dítětem k zápisu znovu dostavili. 
Tento postup má několik důvodů. Společně ověříme, zda odklad školní docházky splnil svůj 
účel a získáte další informace, naši pedagogové vám třeba mohou dát další doporučení 
ohledně rozvoje dítěte. Pomůžeme s vyplněním povinných formalit (přijetí je možné pouze 
na základě přihlášky zákonného zástupce k zápisu k povinné školní docházce). Nadto pro děti 
každoročně připravujeme aktivity, o které by neměly přijít…  
 
Nejsme si s nástupem našeho dítěte do školy úplně jisti. Dozvíme se nějaké informace 
týkající se odkladu? 
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Při zápisu do prvního ročníku informujeme zákonné zástupce dítěte o možnosti odkladu 
povinné školní docházky. Tuto povinnost nám předepisuje školský zákon. Naši pedagogové 
samozřejmě sdělí rodičům svoje postřehy na základě „zápisového kolečka“, které se týkají 
dítěte a jeho školní zralosti. Konečné rozhodnutí je však na zákonném zástupci.  
Pakliže dítě navštěvuje mateřskou školu, doporučujeme rodičům, aby otázku školní zralosti 
konzultovali také s pedagogy z MŠ.  
POZOR: Kdo bude pro své dítě požadovat odklad začátku povinné školní docházky, musí již 
při zápise předložit doporučení poradenského zařízení (pedagogicko psychologická 
poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a doporučení praktického lékaře, čímž splní 
podmínky stanovené školským zákonem a ředitel školy bude moci rozhodnout o odkladu. 
V případě, že zákonný zástupce v předepsaném termínu požádá o odklad, ovšem nedoloží 
obě potřebná doporučení, má na jejich dodání čas do 30. dubna 2019.  
 
Jak máme postupovat v případě, že dítě bylo u zápisu, ale do školy nakonec nenastoupí? 
Absolvováním zápisu nebo rozhodnutím o odkladu je stanoven závazný termín a místo 
nástupu do školy. Rozhodnete-li se (např. z důvodu stěhování) přihlásit dítě na jinou školu, 
oznamte nám tuto skutečnost. Jestliže rodiče změnu neoznámí a dítě v září do školy 
nenastoupí, působí to zbytečné komplikace. 
 
 
 


