Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace

Žádost o odklad povinné školní docházka
§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: 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.
Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí
školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické
centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení
odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky
Podle zákona existuje ještě jedna možnost: tzv. dodatečný odklad, který se může udělit
v případě, že v průběhu prvního pololetí se u dítěte projeví nedostatečná tělesná nebo duševní
zralost. Před dodatečným odkladem však varují nejen pedagogové, ale i psychologové, neboť
návrat dítěte zpět do mateřské školy může být pro dítě traumatizující.

Kontakty: PPP Most: 476 708 847
Mgr. Aleš Jaroš, MBA, ředitel školy

Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace

Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky
pro školní rok 2022 - 2023
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
……………………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu:
……………………………………………………………………………
(popřípadě jiná adresa pro doručování)
Telefonní číslo: …………………………………………
Emailová adresa: …………………………….……………..
Podle ustanovení § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), žádám o odklad povinné školní docházky pro
školní rok 2022 - 2023

Jméno a příjmení dítěte:
………………………………………………………………………………..
Místo trvalého pobytu:
………………………………………………………………………………..
(popřípadě jiná adresa pro doručování)
Datum narození: ……………………………………
K žádosti přikládáme /dodáme/ písemné vyjádření pedagogicko psychologické poradny
a odborného lékaře nebo klinického psychologa s doporučením odkladu povinné školní
docházky.
Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti spojené s odkladem povinné školní docházky,
bude vyřizovat zákonný zástupce:………………………………………………………….
V …………………….. dne…………………….
Podpisy zákonných zástupců: ………………………………………….

Datum doručení………………………….
Počet listů: …………………
Počet příloh: ……………….
(např. doporučení školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického
psychologa), příp. další s ohledem na individuální případ – soudní rozhodnutí apod.

