
PŘEDŠKOLÁCI 

 

Kdy jít k zápisu do základní školy? 

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. K zápisu do základní školy musíte jít s každým dítětem, které do 31.8. tohoto roku dovrší věk 6 let. 

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 Školského zákona, 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.  

Termín zápisu vyhlašují jednotlivé základní školy individuálně v průběhu dubna, přesný termín se dovíte přímo ve škole nebo na jejich webových stránkách. 
V roce 2022 proběhnou zápisy do škol dne 21.4.2022. 
 

Jak je to s odkladem školní docházky? 

 
Odklad školní docházky je možný pouze na žádost zákonného zástupce, kterou můžete podat v době zápisu řediteli dané zápisové ZŠ. 
 
O odkladu školní docházky docházky vašeho dítěte rozhoduje ředitel zápisové školy ve správním řízení.   
Aby mohl ředitel ZŠ rozhodnutí ve správním řízení vystavit, musíte řediteli předložit doporučení dětského nebo odborného lékaře a také Pedagogicko-
psychologické poradny (dále jen PPP) nebo Speciálně-pedagogického centra (dále jen SPC). 
 

Jak požádat v PPP o vyšetření dítěte k odkladu školní docházky nebo předčasnému  nástupu do ZŠ?  
 
O vyšetření v PPP je nutné předem požádat a sjednat si termín vyšetření. O vyšetření v PPP vždy žádá zákonný zástupce dítěte. 
 
Žádost o vyšetření v PPP můžete podat e-mailem, a to přiložením vyplněné a podepsané žádosti o vyšetření, kterou naleznete  zde:   žádost - školní 

zralost 2017.pdf a kterou  zašlete na e-mail:  info@pppliberec.cz.  Objednat můžete dítě i telefonicky nebo osobně. 
 
K vyšetření je nutné dodat vyplněný předškolní dotazník, o jehož vyplnění požádejte paní učitelku ve školce, kam Vaše dítě dochází. Školka na Vaši 
žádost může zaslat vyplněné dotazníky do naší poradny poštou nebo e-mailem.  
Předškolní dotazník zde: Předškolní dotazník (2).doc   Pokud školku dítě nenavštěvuje, uveďte tuto skutečnost do žádosti. 

https://docs.google.com/a/pppliberec.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cHBwbGliZXJlYy5jenxwZWRhZ29naWNrby1wc3ljaG9sb2dpY2thLXBvcmFkbmEtbGliZXJlYy1wLW98Z3g6MjY5YmEzZDNiMDQ0YjE2Nw
https://docs.google.com/a/pppliberec.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cHBwbGliZXJlYy5jenxwZWRhZ29naWNrby1wc3ljaG9sb2dpY2thLXBvcmFkbmEtbGliZXJlYy1wLW98Z3g6MjY5YmEzZDNiMDQ0YjE2Nw
https://docs.google.com/a/pppliberec.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cHBwbGliZXJlYy5jenxwZWRhZ29naWNrby1wc3ljaG9sb2dpY2thLXBvcmFkbmEtbGliZXJlYy1wLW98Z3g6MzZkMTY4MTJlYWJjYzkyZg


 
Vyšetření se provádí na pracovišti PPP a trvá zhruba 1 hodinu. Vždy probíhá v dopoledních hodinách. Je nutné, aby s dítětem k vyšetření přišel i jeho 
zákonný zástupce. Bez souhlasu zákonného zástupce před vyšetřením nebude možné vyšetření dítěte provést!  
 

Při podrobném vyšetření odborní pracovníci spolu s Vámi zváží, zda je odklad pro Vaše dítě skutečně nutný a vhodný. Dítěti, 
jehož vývoj je v normě nebo u kterého se zjistí jen menší dílčí nezralosti, by naopak setrvání v mateřské škole bylo ke 
škodě a zbrzdilo by jeho další vývoj. 
 
Po vyšetření a následné konzultaci obdržíte písemné vyjádření PPP,  které buď doporučuje nebo nedoporučuje odklad školní docházky nebo předčasný 
nástup. 
 
Zprávu z vyšetření vypracujeme do 30 dnů a osobně si ji pak po této lhůtě vyzvednete v PPP. 

 

 


