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Organizační pokyn ředitele Základní školy Karla Klíče Hostinné k zápisům 

k povinné školní docházce na školní rok 2018/2019 

Základní škola se při zápisu k povinné školní docházce řídí doporučením ministerstva školství Čj. 

MSMT-27988/2016. Doporučení mimo jiné reaguje na změny školského zákona. Termín zápisu, který se do 

roku 2016 konal od 15. ledna do 15. února, se od r. 2017 posunul na naší základní škole na pátek 13. a sobotu 

14. dubna 2018. Zápis se uskuteční v budově pro 1. stupeň ZŠ (Horská 130, Hostinné). Bližší určení času bude 

včas zveřejněno následujícími způsoby: zveřejnění na webových stránkách školy www.zskkho.cz a ve vitríně 

školy, zveřejnění na webových stránkách města Hostinné www.hostinne.info, ve Zpravodaji města Hostinné, 

vyvěšení oznámení na hlavních dveřích školních budov ZŠ, vyvěšení v MŠ Hostinné a Prosečné, informace 

formou dopisu okolním obcím, pozvánkami poštou a do soukromých datových schránek s informacemi k zápisu 

pro rodiče jednotlivých dětí v Hostinném a Prosečném. 

Zápis rozhodně není přijímací zkouškou. Pokud sami rodiče nepožádají o odklad docházky, musí být 

dítě přijato. Doporučení MŠMT zachovává požadavek, aby učitel s dítětem při zápisu hovořil maximálně dvacet 

minut. Zápis je pro posouzení školní zralosti orientační, případná diagnostika se musí odehrávat ve školských 

poradenských zařízeních (např. PPP a SPC Trutnov). Ministerstvo doporučuje rodičům, aby školu předem 

informovali o případném zdravotním nebo jiném znevýhodnění svého potomka. Škola se tak může předem 

připravit, jakou bude toto dítě při vzdělávání potřebovat podporu. 

Letos se zápis týká dětí narozených od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 a dětí, které měly loni odklad 

školní docházky. K povinnému základnímu vzdělávání je musejí přihlásit rodiče. Tuto povinnost jim ukládá 

zákon a nedodržení je sankcionováno. Pokud rodiče o odklad nepožádají, škola musí přijmout jakékoli dítě bez 

ohledu na jeho schopnosti a dovednosti. V případě, že ale dítě nebude zvládat výuku, ředitel základní školy 

rozhodne o udělení dodatečného odkladu a dítě se během prvního pololetí vrátí zpět do mateřské školy. Zde ale 

může dojít k situaci, že místní mateřská škola již bude mít v té době plnou kapacitu a rodiče budou muset vozit 

dítě do jiné mateřské školy, kde bude volné místo. Od září totiž platí povinný poslední ročník mateřské školy 

pro všechny děti. Žádáme rodiče, aby vše předem zvážili a zbytečně nezkomplikovali svému dítěti začátek 

školní docházky. 

O odklad školní docházky žádají vždy rodiče. O pozdější nástup do školy kvůli nedostatečné zralosti 

žádají rodiče, kteří musejí do základní školy doložit doporučení školského poradenského zařízení a lékaře nebo 

psychologa. Vyšetření školní zralosti je letos třeba absolvovat ještě před samotným zápisem (ne až po něm!) a 

doporučení je nutno do školy doručit nejdéle do 30. dubna 2018, jinak nebude odklad udělen a dítě musí v září 

nastoupit do 1. třídy. Výběr základní školy je na rozhodnutí obou rodičů. Pokud spolu rodiče již nežijí, 

doporučujeme před samotným zápisem, aby si rodič zapisující dítě vyžádal písemný souhlas druhého rodiče. 

Vyhne se tak případnému nesouhlasu a sporu, který může skončit až u soudu, který v případě neshody rodičů 

rozhodne o umístění dítěte do konkrétní školy. Veškeré případné dotazy k organizaci zápisu, žádosti o odklad 

směřujte na: reditel@zskho.cz nebo telefonicky na číslo ředitele školy: 731 495 035. 

V Hostinném 30. 11. 2017 

Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel základní školy 
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