
Zápis do 1. třídy – nejčastější dotazy 
 
Kdy proběhne zápis do 1. třídy? 
V Kaplici dne 2. dubna od 14:00 do 17:00 a 3. dubna od 14:00 do 16:00 hod. 
 
V jakém věku se dítě musí dostavit k zápisu poprvé? 
K zápisu musí přijít všechny děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šesti let věku. 

Může přijít k zápisu i dítě, kterému k 31. 8. příslušného roku nebude ještě 6 
let? 

Ano, ale zákonní zástupci by u zápisu měli předložit: 

 pokud se dítě narodilo v době od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 

doporučení  pedagogicko-psychologické poradny, 

 pokud se dítě narodilo po 31. 12. 2014 doporučení  pedagogicko-

psychologické poradny a pediatra.  

Jaké dokumenty jsou k zápisu potřebné? 

U zápisu předložíte rodný list dítěte a občanský průkaz. 

Co je potřeba doložit k odkladu školní docházky? 

Zákonní zástupci dítěte vyplní v době zápisu nebo nejpozději do 30. 4. 2020 
žádost o odklad a přiloží k ní doporučení dětského lékaře nebo klinického 
psychologa a doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-
psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum). 

Musí se dítě, které již mělo odklad školní docházky, dostavit znovu k zápisu? 
Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky 
přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat 
o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může 
požádat i na jiné škole, než na které žádal původně. 

Může mít dítě dva odklady? 

Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší 
nejvýše osmý rok věku.  

Mohu své dítě zapsat na více škol? 
Zákonný zástupce může zapsat dítě na více škol, ale komplikuje tím přijímací 
řízení. Je vhodné upozornit školu, na kterou dítě nenastoupí, na tuto skutečnost 
a to nejdéle do 31. 5. 2020.  



Musím se k zápisu s dítětem dostavit na spádovou školu? 

Nemusíte. Příslušnou školu si můžete vybrat, ale Vaše dítě nemusí být na tuto 
školu přijato. 

Co by měl budoucí prvňáček zvládnout? 

 Znát a dodržovat základní hygienu – včasné používání WC a mytí rukou, 

používat kapesník, 

 pozdravit, poprosit, poděkovat, 

 znát základní údaje o sobě a své rodině (jména rodičů, sourozenců, 

bydliště, kolik je mu let), 

 jíst příborem, 

 samostatně se obouvat a oblékat – umět si zavázat tkaničky, 

 správně držet tužku – k nácviku je možné používat trojboké pastelky, 

 orientovat se v prostoru (co je dole, nahoře, vpředu, vzadu…) 

 orientovat se v pojmech malý, větší, největší, 

 počítat do deseti (ne sčítat, odčítat, …) 

 zazpívat písničku, recitovat básničku, 

 správně vyslovovat hlásky, 

 znát základní barvy, 

 znát základní tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh), 

 nakreslit postavu. 

 

Jaké pomůcky máme dítěti pořídit? 

 školní aktovku 

 penál: 2 tužky, pastelky, gumu, ořezávátko, nůžky s kulatými hroty, 

 velké desky na sešity 

 podepsané přezůvky v sáčku 

 na tělesnou výchovu: tričko, tepláky, mikinu, kraťasy, ponožky, 2x 

cvičební obuv (1x s bílou podrážkou do tělocvičny) 

 na výtvarnou výchovu: zástěru nebo košili 

 

 


