
Termíny zápisů do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2017/2018  

MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 

2017/2018.  

Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do 30. dubna 

2017.  

Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona. MŠMT do konce 

listopadu 2016 zveřejní podrobnou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce. 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 

1.1.2017): 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. 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. (Znění tohoto 

ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 36 odst. 4 školského zákona původní slova 

„15. ledna do 15. února“ nahrazují slovy „1. dubna do 30. dubna“.) 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. (Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 37 odst. 

1 školského zákona zrušují slova „po dovršení šestého roku věku“ a slova „do 31. května 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku“ se nahrazují slovy „v 

době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4“). Při zápisu do prvního 

ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné 

školní docházky. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje 

zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího 

plnění. Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a 

to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O 

přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 

školského zákona. Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 

48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním vzdělávání) 


