
VŠE O ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 

 

Zápis do prvních tříd se přesunul z ledna na duben. Zápisy tedy probíhají v termínu od  

1. do 30. dubna. K zápisu tak jdou děti lépe připravené, jelikož každý další týden přípravy 

je na předškolácích znát. Ale pozor! Pokud při zápisu zjistíte, že vaše dítě v něčem plave 

a je potřeba něco dopilovat, budete mít čas pouze 4 měsíce. Je proto vhodnější začít 

pilovat včas, ať už samostatnost, výslovnost, poznávání barev atd.  

 

Nejčastější dotazy 

 

Musíme na zápis na spádovou školu? 

Nemusíte. Školy však před zápisem dostávají seznamy dětí, které mají trvalé bydliště v 

jejich spádové oblasti. Tímto je hlídána povinná školní docházka. Proto vás ze spádové 

školy na zápis pozvou. Pokud však víte, že na spádovou školu jít na zápis nechcete, stačí 

tuto skutečnost oznámit vedení školy. 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.  

 

Můžeme na zápis do dvou či více škol?  

Můžete. Školský zákon toto nijak výslovně nezakazuje a rodiče toho většinou využívají v 

případě, kdy zvažují nástup svého potomka do nějaké prestižní školy, kde je možné, že 

dítě nepřijmou. Jakmile však obdržíte rozhodnutí o přijetí na vámi vybranou školu, 

oznamte neprodleně tuto skutečnost škole, kde jste na zápisu také byli a nyní již víte, že 

tam vaše dětí nenastoupí.  

 

Musí být dítě do školy přijato? 

Ano. Pokud zákonný zástupce dítěte nepožádá o odklad školní docházky, je jediným 

rozhodujícím kritériem k přijetí věk dítěte. Nerozlišují se jeho schopnosti a dovednosti. 



Škola sama nemůže na základě výsledku jakýchkoli zjišťování znemožnit zahájení povinné 

školní docházky.  

Pozor: Toto se týká tzv. spádových škol. Není to tedy argument k přijetí na výběrovou 

základní školu. U dětí, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, 

může ředitel školy rozhodnout o nepřijetí dětí nejen z kapacitních důvodů, ale také z 

důvodu nesplnění kritérií jím stanovených k přijetí.  

 

Musí dítě umět u zápisu čísla a písmena?  

Stále platí, že naučit děti číst, psát a počítat je úkolem paní učitelky v 1. třídě, takže nic 

z toho žádné dítě dopředu znát nemusí. Někdy se však paní učitelky na písmenky a číslice 

ptají, aby v rámci rozhovoru zjistili, jak dítě reaguje na otázku (zda bez problémů odpoví, 

že neví, nebo vystrašeně kouká na maminku). Znalost číslic a písmen je tedy nepodstatná 

a před nástupem do školy je děti skutečně nemusí znát.  

Co se týká matematických představ, vyplatí se před nástupem do školy znát kolik je více, 

méně, málo, hodně apod. Naprosto dostačující je znalost číslic do 5.  

 

Jak požádat o odklad?  

Rodiče jako zákonní zástupci dítěte (nebo jiné osoby, které mají dítě v péči) mají 

povinnost přihlásit dítě k základní školní docházce. Povinná školní docházka začíná 

počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šesti let. V jiném případě 

musí rodič požádat o odklad školní docházky. Pokud tedy bude dítě mít 1. 9. už 6 let, a 

přesto chcete odklad, musíte o to písemně požádat ředitele příslušné spádové školy.  

Formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“ si můžete buď stáhnout předem na 

školním webu, nebo jej vyplníte na místě, tedy po příchodu na zápis. Žádost musíte dodat 

v době zápisu, ne později. Dále musíte doložit i doporučení pedagogicko-psychologické 

poradny nebo speciálně pedagogického centra a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa. Toto vše buď již můžete mít na zápisu s sebou, nebo doložíte později, ovšem 

pozor – musíte doložit do termínu, který vám určí škola – nejčastěji je termín do 30 dnů 

ode dne zápisu.  



Doporučujeme požádat o vyšetření v poradenském zařízení v dostatečném předstihu před 

zápisem. Termíny vyšetření bývají někde i několikaměsíční, nenechávejte proto toto 

vyšetření na poslední chvíli.  

 

Nejste si rozhodnutím o odkladu jistí?  

Jestliže školské poradenské zařízení doporučí odklad neznamená, že dítě musí odklad 

definitivně mít. Takže pokud se vám (rodičům) po půl roce zdá, že pokrok je u dítěte 

značný, odklad už je zbytečný a rozhodnete se dát nakonec dítě do školy, půjde do školy. 

Znovu do poradny už nemusíte. Pokud se rozhodnete pro odklad, musí dítě povinně 

nastoupit na předškolní vzdělávání.  

 

Kolikrát je možné požádat o odklad povinné školní docházky? 

 Pouze jednou. Další rok dítě musí nastoupit do školy.  

 

Nástup do školy v 5 letech? Ano. 

I pětileté dítě do školy může. U dítěte, které dosáhne šesti let v době od září do prosince 

příslušného školního roku, musí rodiče doložit doporučení pedagogicko-psychologické 

poradny. V případě, že dítě dosáhne šesti let v době od ledna do června (např. 6 let bud 

mít až v únoru), musí rodiče doložit nejen doporučení pedagogicko-psychologické poradny, 

ale zároveň také odborného lékaře. Pro předčasný nástup je však nutné zvážit nejen 

intelekt dítěte, ale důležitá je i sociální zralost. Je tedy potřeba opravdu zvážit všechny 

aspekty. Doporučujeme: 

 poradit se s pedagogy ze školky, 

 navštívit poradnu a zjistit si vše, co vás zajímá, 

 sledovat dítě při interakci s ostatními dětmi i v komunikaci s dospělými,  

 sledovat samostatnost, popř. ostýchavost, soustředěnost dítěte u jedné činnosti, 

 zaměřit se na intelekt i sociální zralost.  

 

 

 



Jak probíhá samotný zápis?  

 

Každá škola si samozřejmě přizpůsobí zápis svým možnostem a potřebám. Dítě obvykle ve 

třídě plní úkoly na stanovištích, rodiče musí vyplnit „Žádost o přijetí dítěte k základnímu 

vzdělávání“ (tu mohou donést již vyplněnou, rovněž je k dispozici na webových stránkách 

školy). Děti mohou také procházet více třídami, seznámit se s budovou školy, plnit úkoly 

na interaktivní tabuli - učitelky jim samozřejmě předem vysvětlí, jak se na tabuli pracuje.  

Úkoly k prověření školní zralosti vašeho dítěte a jejich náročnost se mohou v různých 

školách od sebe mírně lišit.  

Pokud vás během zápisu, či již předem, napadnou dotazy, ptejte se - která paní učitelka 

bude budoucí prvňáky učit, jakou metodou budou děti vyučovány, či jaké má škola zájmové 

kroužky, jak funguje školní družina apod.  

 

Zápis se skládá ze dvou částí: z formální a motivační. 

 

 Formální části se účastní zákonní zástupci. Pokud nejste rodič, ale máte dítě ve 

své péči, vezměte s sebou doklady, které vás opravňují dítě zastupovat. V této 

části zákonní zástupci sdělují jméno dítěte, datum narození a bydliště. Také své 

jméno, trvalé bydliště, případně adresu pro doručování korespondence. Dále 

ministerstvo školství doporučuje sdělit škole veškeré důležité informace týkající 

se dítěte, a to z důvodu, aby škola mohla nastavit pro dítě vhodná podpůrná 

opatření. (Např. informace o ADHD, údaje o mimořádném nadání apod.)  

 

 Cílem motivační části je motivace.  

 

Co vše může být součástí motivační části zápisu?  

 BÁSNIČKA: stačí krátká, ale je opravdu vhodné nějakou znát. Učitelé pozorují, 

zda se dítě neostýchá hovořit nahlas před ostatními, jestli navazuje oční kontakt 

s posluchači a v neposlední řadě zjišťují i správnou výslovnost.  

 



 VÝSLOVNOST: dítě by mělo správně vyslovovat všechny hlásky. Pokud má v 6 

letech problémy s výslovností, a ještě jste nenavštívili logopeda, udělejte to v 

zájmu svého dítěte co nejdříve.  

 

 VLASTNÍ OBRÁZEK: většinou děti kreslí postavy. Učitelky hodnotí nejen 

správné tvary postavy, ale i volbu barev. Všímají si také úchopu tužky. Pokud dítě 

stále maluje „hlavonožce“, doporučujeme procvičovat kreslení postavy. 

 

 VĚDOMOSTI: učitelé zjišťují, zda dítě pozná barvy a základní geometrické tvary, 

zda umí porovnat, kterých předmětů je více a kterých méně a případně o kolik. 

Zjišťuje se také znalost orientace v číselné řadě do 5 a pořadí předmětů, zda se 

dítě orientuje na ploše a v prostotu (nahoře, dole, vlevo, vpravo). 

 

Důležitou součástí zápisu je i popis obrázků, většinou s nějakým ročním obdobím 

nebo s pohádkou, kterou má dítě krátce povyprávět. Skládání dějových obrázků 

správně za sebou je také často zařazováno. Pokud procvičujete s dítětem popis 

obrázku, je postup následující:  

 Všimněte si nejdříve obrázku jako celku. O čem obrázek je?  

 Jaké jsou na obrázku postavičky?  

 Dále přejděte k ději: Co děti (zvířátka, princezny…) na obrázku 

dělají?  

 

 INFORMACE o sobě: jak se jmenuje, kolik má roků o kde bydlí, případně kdy má 

narozeniny a jak se jmenují jeho rodiče  

Své jméno by mělo umět dítě celé, včetně příjmení (nevadí, pokud dítě použije 

zdrobnělinu). Učitelky si všímají, zda dítě bez potíží komunikuje s cizím dospělým, 

jak reaguje. Učitel samozřejmě počítá s určitou nervozitou dítěte, ale již z prvního 

rozhovoru lze rozpoznat, zda je dítě i sociálně zralé pro nástup do školy.  

 

 



Přistupujte k zápisu POZITIVNĚ . Motivujte dítě do školy tak, aby 

se těšilo. 

 Ať se vám na vašem zápisu líbí.  


