
ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - INFORMACE PRO RODIČE 

 

 

Pokud žádáte o odklad školní docházky, podejte v den zápisu žádost (formulář Vám předá 

zapisující učitel). 

 

V případě školní nezralosti je třeba přiložit tyto doklady: 

 

1. Zprávu pedagogicko-psychologické poradny. Vyšetření Vašeho dítěte Vám 

zprostředkujeme na naší škole. O termínu Vás vyrozumí PPP  v .................................... 

písemně. 

 

2. Doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa a jeho 

zprávu zašlete škole do konce března.  

 

O odkladu školní docházky Vám vydáme rozhodnutí.  

 

DODATEČNÝ ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - INFORMACE PRO RODIČE 

 

Pokud žádáte o dodatečný odklad školní docházky, podejte žádost do 31. 12. příslušného 

školního roku, ve výjimečných případech do konce prvního pololetí (formulář Vám předá 

třídní učitel). 

 

Pro vydání rozhodnutí o dodatečném odkladu povinné školní docházky je nezbytná žádost 

zákonných zástupců dítěte.  

 

Zákon v tomto případě neuvádí povinnost odborného posouzení (zpráva pedagogicko-

psychologické poradny nebo posouzení odborného lékaře). Jedná se však o výrazný zásah do 

práv dítěte (zákonných zástupců dítěte) navíc spojený s finanční náročností (odkladem se 

prodražuje školní docházka). Ředitel školy by proto měl zvážit, zda vydá rozhodnutí pouze na 

základě žádosti zákonných zástupců dítěte nebo své rozhodnutí podloží i odborným 

doporučením.  

 

O dodatečném odkladu školní docházky Vám vydáme rozhodnutí.  

____________________________________________________________________ 

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 37 

 

(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. 

 

 



 

 


