
POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

§ 36 

Plnění povinnosti školní docházky 

(1) 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"). 

(2) 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
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). 

(3) 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. 

(4) 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. 

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se 

sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě 

cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro 

žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí 

ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v 

základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo 

svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, 

popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v 

příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro 

výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně 

výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. 

(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s 

dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro 

které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy 



jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v 

případě cizince místo pobytu dítěte. 

§ 37 

Odklad povinné školní docházky 

(1) 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, 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. 

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o 

možnosti odkladu povinné školní docházky. 

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná 

tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se 

souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku 

odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. 

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, 

informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných 

způsobech jejího plnění. 

§ 47 

Přípravné třídy základní školy 

Přípravné třídy základní školy  

(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno 

oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné 

třídy základní školy 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. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní 

bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí 

a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných 

registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu 

zvláštního práva zřizovat církevní školy6), souhlas ministerstva.  

(2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost 

zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského 

zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je 

součástí školního vzdělávacího programu. 

 


