
 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

vzhledem k epidemiologickým opatřením v souvislosti s epidemií Koronaviru Vám 

nemůžeme v současné době poskytnout přesné informace, jakou formou bude probíhat zápis 

dětí do 1. ročníku naší školy. 
 

Termín řádného zápisu plánujeme na 2. týden v dubnu 2021.  
 

O konkrétních termínech, provedeních zápisu a spuštění rezervačního systému Vás 

budeme informovat v březnu 2021 na webových stránkách a informační nástěnce u 

vchodu do školy.  

Na web. stránkách budou také ke stažení formuláře žádostí, zápisního lístku a plné moci.  

 Pro školní rok 2021/2022 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2021 

věku šesti let a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku. Absolvování 

zápisu ještě neznamená přijetí do 1. ročníku v dané škole* 

K zápisu bude potřeba přinést: 
1. rodný list dítěte 

2. platné občanské průkazy zákonných zástupců 

3. u cizích státních příslušníků: pas, povolení k pobytu (popř. platné vízum) 

4. všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte (např. doporučení školského 

poradenského zařízení, soudní rozhodnutí o svěření do péče, apod.)  

5. plnou moc k zastupování - souhlas druhého zákonného zástupce k jednání (v případě 

nepřítomnosti některého ze zákonných zástupců prosíme doložit plnou moc) 

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, musí zákonní zástupci opět 

požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Písemné povolení 

odkladu povinné školní docházky přinesou zákonní zástupci k zápisu.  

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky: 
 

- požádají písemně v době zápisu, nejpozději do 30. 4. 2021. 

- žádost musí být doložena dvěma doporučujícími posouzeními:  

1. školského poradenského zařízení (vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny, 

v případě žáků se zdravotním postižením vyjádřením speciálně pedagogického centra)  

2. dětského lékaře resp. odborného lékaře  

     nebo klinického psychologa  
(§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 

 

Upozornění: Vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských 

zařízeních doporučujeme zajistit si co nejdříve termín vyšetření. 



 

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36 zákona č. 561/2004 Sb., (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Věk dítěte: 
odst. (2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany 

jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. 

Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na 

území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o 

udělení mezinárodní ochrany.  

odst. (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.  

 

Práva a povinnosti rodičů: 
odst. (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. 

odst. (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 (dále jen 

"spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. 
 

 

* Kapacita (maximální počet žáků) ZŠ Burešova je v současnosti zaplněna na více než 99 % 

a povinnou školní docházku v 9. ročníku dokončuje v tomto školním roce 86 žáků. 

Předpokládáme, že několik žáků odejde na víceletá gymnázia. S ohledem na tyto skutečnosti 

můžeme do 1. ročníku přijmout maximálně 100 žáků, pro které otevřeme 4 třídy.  

V posledních letech projevuje zájem o nástup do naší školy mnohem více dětí, než můžeme 

přijmout. Jsou proto stanovena – a na www zveřejněna – kritéria, podle kterých ředitel školy 

rozhoduje, kdo bude přijat a kdo ne. Dle zákona je škola povinna přijmout vždy zájemce 

s místem trvalého pobytu ve svém školském obvodu (tzv. spádové oblasti) – 1. kritérium. 

Náš odhad je, že nebudeme moci přijmout téměř žádné žáky s trvalým bydlištěm mimo naši 

spádovou oblast. Pokud nějaká místa pro mimo spádové žáky zbydou, budeme o ně 

v příslušném kritériu (pravděpodobně 2. nebo 3.) losovat. Nespádovým, kteří si nejsou úplně 

jisti, že chtějí naši školu, proto doporučujeme zapsat jejich dítě rovnou v jejich spádové škole, 

ta pro něj místo musí mít - resp. mu ho v každém případě musí zajistit. 

 

                    

                  Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký 

          ředitel školy 


