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POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA - PRO RODIČE
Vážení rodiče,
školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního
roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka" nebo
„PŠD“).
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále
se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území
České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o
udělení mezinárodní ochrany.
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.
Zákonný zástupce dítěte může písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž
má dítě zahájit o školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné
nebo duševní vyspělosti dítěte. Školní docházka bude odložena o jeden školní rok, pokud je
žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školního poradenského zařízení a
odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od
15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Dále rodiče upozorňujeme, že na základě nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(nový občanský zákoník účinný od 01. 01. 2014, dále jen „NOZ“) , mají rodiče povinnost a
právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Při
právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí
k jednání jen jeden z rodičů jako zák. zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (tj.
s naší školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě /škola/, tak
ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.
Ale pozor však - v případě, že by ve výše uvedené věci (PŠD) vznikl vzájemný nesoulad
zákonných zástupců – třetí strana tj. škola nebude dle ust. § 32 NOZ přihlížet k projevu
vůle žádného z nich.

Nedohodnou-li se rodiče v dané záležitosti, která je pro dítě významná, zejména se
zřetelem k jeho zájmu, rozhodne jedině soud na návrh rodiče - do doby, kdy v dané věci
rozhodne soud, Škola v žádném případě do rozhodnutí soudu nebude o přijetí či nepřijetí
rozhodovat a správní řízení se ve věci přijetí formou usnesení v souladu s ust. § 64 odst. 1
písm. c) přeruší, popř. dle ust. § 66 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
zastaví.
O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle ust. § 183 školského zákona č.
561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí již není automaticky zák. zástupci zasíláno, ale je
oznámeno novým způsobem


zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole: vchod do školy na
sídlišti, vchod do školní družiny



a na webových stránkách školy (ww.zsjilove.cz)



nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů)
odešle ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí.
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín
zveřejnění je stanoven na den: 22.ledna 2014.
V seznamu nemohou být uvedena jména jednotlivých dětí, proto zde budou děti uvedeny
pod jednotlivými registračními čísly.
O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým
dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě zák. zástupci doručováno, můžete ale
požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno, nebo jej můžete převzít ve škole
v písemné podobě.

V Jílovém 17. ledna 2014

Mgr. Markéta Kácová
ředitelka školy

