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ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

(§ 37 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

� Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání (přijetí do 1. třídy) 

� vyplněnou Žádost o odklad zde 

� doporučení z pedagogicko – psychologické poradny (PPP), 

� doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. 

 Žádost o odklad můžete podat teprve, 

� až bude vaše dítě zapsáno do 1. třídy. Poté obdržíte rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělá-

vání  

� teprve tehdy můžete žádat o odklad školní docházky ve třídě zřízené pro vyřizování odkladů. 

� Žádost je nutno podat co nejdříve - nejlépe  2. a 3. 4. 2019 ve třídě odkladů nebo v těchto 

termínech 10. 4., 17. 4., a 24. 4. od 16 do 17 hodin nejpozději do 30. 4. 2019 v kanceláři ZŘŠ 

Mgr. Ingrid Šindléryové společně se všemi přílohami.  

� Doporučujeme i v tomto případě přijít k zápisu s dítětem.  

Žádost můžete vyplnit doma i elektronicky v programu Adobe Reader. 

Žáci, kteří měli ve školním roce 2018/19 odklad školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu. 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky dítěte dostane zákonný zástupce v souladu se správním řízením 
zákona č. 500/2004 Sb. 

Informace zákonným zástupcům o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte 

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce 

o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona

561/2004 Sb., školský zákon v platném znění.

Naše škola spolupracuje s PPP Prahy 5 – Kuncova 1, doporučujeme využít služeb této poradny, tel. kon-
takt: 251 611 803, 251 613 572, e-mail: oppp5@volny.cz. Vzhledem k delším objednávacím dobám do-
poručujeme zajistit si vyšetření před zápisem. 

http://www.zsbarr.cz/gallery/Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky_form001.pdf

