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                               PŘEDŠKOLÁK 

      Co máme dělat, když máme doma předškoláka? 
 

Plnění povinnosti školní docházky 

 

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. Povinná školní docházka začíná počátkem školního 

roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu 

není povolen odklad. 

 

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 je 

žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení (PPP, SPC), a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení 

školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

 

Přípravné třídy 

 Jsou zřízeny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná 

jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní 

docházky. 

 O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel 

školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného 

doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) které k žádosti 

přiloží zákonný zástupce. 

 

Dodatečný odklad školní docházky 

Pokud dítě do školy nastoupí, ale pro nezralost není schopno se adaptovat na 

školní zátěž, ředitel školy může se souhlasem zákonného zástupce rozhodnout o 

dodatečném OŠD v průběhu 1. pololetí školního roku, (tj. do 31.1). Není nutné 

vyšetření v PPP. 

 

Předčasný nástup do školy 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června 

příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky 
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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. 

 

 

Školní zralost 

Zralost pro nástup školní docházky je dosažení takové úrovně tělesného, 

rozumového, citového a sociálního vývoje u dítěte, v rámci které je schopno 

úspěšně zvládat požadavky a nároky spojené se vstupem do školy. 

 


