
1. Povinná školní docházka 

 

Školský zákon 

 

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky 

 

(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. 

 

§ 178 

(3) Pokud území obce nebo jeho část nespadá pod školský obvod ani společný školský obvod a 

je ohroženo plnění povinné školní docházky dítěte uvedeného v odstavci 1, krajský úřad 

opatřením obecné povahy pro toto území vytvoří nebo na ně rozšíří školský obvod nebo 

společný školský obvod základní školy zřizované touto nebo jinou obcí nebo svazkem obcí, a 

to s platností nejdéle na 24 měsíců. Námitky proti návrhu opatření obecné povahy podle věty 

první může podat obec, pro jejíž území nebo jeho část je vytvořen nebo na ně rozšířen školský 

obvod nebo společný školský obvod základní školy, a dále obec, která zřizuje danou základní 

školu nebo je členem svazku obcí, který zřizuje danou základní školu. Pokud dojde některým 

ze způsobů podle odstavce 2 k vymezení školského obvodu pro území obce nebo jeho část, 

pozbývá opatření obecné povahy v odpovídajícím rozsahu účinnosti. 
 


