
  Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace 
Pražská 2817, 276 01 Mělník 

www.zsjm-me.cz                                                                tel.: 315 623 015 

 

Věk dítěte k zápisu do 1. ročníku ZŠ a požadované dokumenty 
informace aktuální k 1. 1. 2021 

 

Školský zákon: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. 

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.  

 

datum narození dítěte druh zápisu nutno doložit doklady 

P  o  v  i  n  n  ý      z  á  p  i  s 

31. 8. 2014 a dříve 
zápis po 

odkladu 
- přihláška k zápisu 

 

1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 

 

běžný zápis - přihláška k zápisu 

N  e  p  o  v  i  n  n  ý      z  á  p  i  s      n  a      ž  á  d  o  s  t      r  o  d  i  č  ů       

1. 9. 2015 – 31. 12. 2015 

zápis pětiletého 

dítěte (je-li 

přiměřeně tělesně i 

duševně vyspělé) 

- rodný list dítěte  

- průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče) 

navíc nutno doložit (možno dodatečně): 

- doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (např. 

pedagogicko-psychologické poradny) 

1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 

zápis pětiletého 

dítěte (je-li 

přiměřeně tělesně i 

duševně vyspělé) 

- rodný list dítěte  

- průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče) 

navíc nutno doložit (možno dodatečně): 

- doporučení školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-

psychologické poradny) 

- doporučení odborného lékaře (např. obvodního dětského) 

1. 7. 2016 a později dítě nelze zapsat 

 

Odklad povinné školní docházky 
 

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, odloží ředitel školy začátek povinné 

školní docházky o jeden školní rok, pokud rodič škole předloží: 

1. vyplněný formulář žádosti (možno vyžádat ve škole nebo na www.zsjm-me.cz), 

2. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (tj. většinou ped.– 

psych. poradna), 

3. doporučující posouzení odborného lékaře (např. obvodního pediatra) nebo klinického 

psychologa.  

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 

dovrší osmý rok věku. 

 

S případnými dotazy se mohou rodiče obracet na zástupkyni ředitele školy Mgr. Bedřišku 

Frundlovou na telefonní číslo 776 404 505 v pracovní dny od 8:00 do 15:00.  

 

 


