
Právní rámec 

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 odst. 3 školského zákona: 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.  

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: 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.  

Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany 

zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek 

dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) 

jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. 

Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. Žádost o přijetí podává zákonný 

zástupce, není uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné i dítě.  

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: 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.  

Komentář: Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní 

docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, 

speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně 

rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte 

k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími 

posudky.  

Zároveň je třeba uvést, že i na případ řízení o odkladu povinné školní docházky je třeba 

aplikovat § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tzn. 

v případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní 

orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu 

k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; 

současně může řízení přerušit (§ 64 správního řádu).  

Výše uvedené v konkrétním případě znamená, že ředitel školy vyzve žadatele k odstranění 

nedostatků žádosti a stanoví přiměřenou lhůtu (v kontextu daného případu) pro doplnění 

náležitostí žádosti o odklad povinné školní docházky (např. doložení doporučujícího 



posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa).  

§ 37 odst. 2 školského zákona: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje 

zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.  

Komentář: Při zápisu má škola povinnost informovat zákonné zástupce obecně o možnosti 

udělení odkladu školní docházky, a to bez ohledu na vyzrálost a připravenost dítěte. Školský 

zákon umožňuje odklad, ale pokud zákonný zástupce dítěte o odklad nepožádá, je jediným 

rozhodujícím kritériem věk dítěte, nerozlišují se jeho schopnosti, dovednosti. Škola sama 

nemůže na základě výsledku jakýchkoli zjišťování znemožnit zahájení povinné školní 

docházky.  

§ 37 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Pokud ředitel školy rozhodne 

o odkladu povinné školní docházky, podle odstavce 1 nebo 3  

 informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných 
způsobech jejího plnění.  

Komentář: Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění uvádí § 34a školského 

zákona. 

§ 46 odst. 1 školského zákona: Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání 

stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 a oznámí to způsobem v místě obvyklým. 

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

Komentář: Ředitel školy vyhlašuje datum zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání 

v dané škole. Termín zápisu musí být stanoven tak, aby odpovídal době v rozmezí od 1. dubna 

do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
 


