
Odpovědi na nejčastější dotazy rodičů: 
 
Kdy musí dítě do školy?  
Všechny děti, které k 31. srpnu 2020dosáhnou věku 6 let.  
Povinná školní docházka se vztahuje na děti, občany České republiky i na děti, občany jiného 
členského státu Evropské unie, které na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále také na jiné 
cizince (děti z jiných zemí), kteří mají povolen trvalý nebo přechodný pobyt po dobu delší než 
90 dnů a také na děti –účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (žadatelé o azyl). 
 
Mohou do školy i mladší děti? 
mohou, pokud jsou přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. K žádosti je třeba přiložit vyjádření 
školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně 
pedagogického centra a odborného lékaře. Nutné vzít s sebou k zápisu.  
 
Kdy bude zápis? 
Spuštění elektronického podávání žádostí je plánováno na pondělí 6. 4. 2020, správní řízení 
všech podaných žádostí započne v původně plánovaném termínu zahájení zápisu, tj. 21.4. 2020.  
 
Jak proběhne zápis? Co si máme připravit?  

Všechny informace najdete na http://www.jakdoskoly.cz/, v brožurce k zápisu, kde je umístěn i 
registrační systém.  
 
Co když u zápisu nebudeme osobně a žádost jen pošleme? 
Je to možné i touto cestou, zejména s ohledem na současnou situaci a na doporučení MŠMT 
uskutečnit zápis bezkontaktním způsobem. Více se dočtete v Aktuálních informacích k zápisu na 
www školy.  
 
Jaké dostaneme dokumenty u zápisu? A jak nám budou případně doručeny? 
U zápisu obdržíte potvrzení o účasti na zápisu, registrační kód a zápisový lístek. 
Těm, kteří u zápisu nebudou osobně, budou bezprostředně po ukončení zápisu, po ověření 
zaslaných dokumentů, doručeny zmíněná potvrzení obdobným způsobem (datová schránka, e-
mail, pošta). 
 
Co když mělo naše dítě vloni odklad? 
V tomto případě jsou rodiče povinni znovu zapsat své dítě k zahájení povinné školní docházky. 
Při zápisu předloží rodiče rozhodnutí o odkladu z loňského školního roku. 
 
Kam máme jít k zápisu? Máme jít i do ZŠ Dědina, když uvažujeme o jiné škole? 

Rodiče si mohou vybrat, kterou školu pro své dítě zvolí. Ve školském obvodu, v němž má Vaše 
dítě místo trvalého pobytu, je stanovena tzv. „spádová škola“, která Vaše dítě v době zápisu 
přijme ke vzdělávání přednostně. Pokud si vyberete jinou než spádovou školu, může být Vaše 
dítě touto školou přijato podle volné kapacity. Spádové oblasti škol najdete na www školy. 
 
Jak se rozhoduje o přijetí v případě velkého zájmu? 
U žáků z jiné spádové oblasti se bezprostředně po skončení zápisu provede losování, na základě 
kterého bude sestaveno pořadí, podle kterého budou zájemci přijímáni. Losování probíhá za 
účasti vedení školy, člena Školské rady a zástupce zřizovatele. 
 
 
Jak se dozvíme, zda naše dítě bylo do školy přijato?  



Na vstupních dveřích do školy bude 15. 5. 2020 v 10.00 hod, po dobu 15 dnů vyvěšen seznam 

přijatých žáků a bude také zveřejněn na webových stránkách. Na seznamu nebudou uvedena 

jména přijatých dětí, ale registrační čísla, která obdržíte u zápisu, proto je potřeba, abyste si 

potvrzení o přidělení čísla pečlivě uschovali. 

Co dělat, když naše dítě nebude do školy přijato? 

V tomto případě dostanete doporučeným dopisem písemné rozhodnutí, kde budete mít i poučení 

o možnosti odvolání. Připomínáme, že každá škola přijímá přednostně žáky ze své spádové 

oblasti, můžete se proto obrátit s žádostí o přijetí na ni, nejlépe však podat žádost o přijetí již v 

době zápisu –viz výše. 

Kdy a jak žádat o odklad začátku povinné školní docházky? 

Žádost o odklad pro dítě, které není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, je nutno podat v 

době zápisu k povinné školní docházce. Součástí žádosti o odklad začátku povinné školní 

docházky musí být doporučující vyjádření příslušných odborníků ze školského poradenského 

zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez jejich doporučení nelze 

žádosti vyhovět. Doporučení mohou být vypracována jako samostatné přílohy, nabízíme Vám 

však raději využít přílohu žádosti o odklad. Oba dokumenty najdete na www školy nebo je 

dostanete přímo u zápisu.  

Vzhledem k současné situaci, lze předpokládat delší dobu pro vyřízení podkladů u lékaře či 
v poradnách. Škola bude respektovat možnosti lékařů i poraden a vyčká do 31.8. 2020. Pozor, po 
udělení odkladu jsou povinni rodiče své dítě znovu v následujícím školním roce zapsat k zahájení 
povinné školní docházky.  
 
Do jaké třídy bude naše dítě zařazeno? 
Škola podle počtu žáků rozhodne o počtu tříd a zařazení žáků do klasické nebo waldorfské třídy 

a předběžně také o pedagogickém obsazení. Při rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude škola 

přihlížet k vyrovnanému počtu dívek a chlapců, počtu dětí po odkladu, počtu dětí, které budou 

potřebovat více individuální péče – např. děti nadané, děti cizinců, které nehovoří dobře česky, 

děti s již diagnostikovanou potřebou speciální péče, apod. U zařazení do waldorfské třídy je 

rozhodující výsledek předzápisového bodovaného rozhovoru. Individuální požadavky rodičů  

škola dle možností určitě zohlední, nelze však slíbit jejich splnění. Pro přihlášené děti plánujeme 

schůzku předškoláků, kde společně s budoucími učitelkami nahlédnou do výuky jednotlivých 

předmětů. 

Co máme nakoupit pro svého prvňáčka? 

Škola bude v měsíci květnu připravovat seznam pomůcek, které budou prvňáčci potřebovat. 

Některé pomůcky obdrží žáci od školy (bude je platit škola), u jiných se bude muset spolupodílet 

rodina. 

Jak se dozvíme informace k začátku školního roku 2020/21? 

V červnu 2020 budete pozváni na informační schůzku, kde obdržíte již podrobnější informace k 

začátku školního roku. O termínu schůzky vás budeme informovat.  

 


