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ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  

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

Zákonný zástupce dítěte může podat žádost o odklad povinné školní docházky tímto způso-

bem: 

 Vyplní elektronickou Přihlášku do 1. ročníku ŽŠ, kde zaškrtne možnost „Budeme pro 

dítě žádat odklad“ a zvolí si termín k návštěvě školy 

 Dostaví se ke schůzce ve škole, kde předloží ke kontrole tyto dokumenty: 

o vyplněnou přihlášku do 1. ročníku ZŠ a žádost o odklad podepsanou oběma zá-

konnými zástupci dítěte 

o doporučení z pedagogicko – psychologické poradny (PPP) 

o doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa 

        

Nakonec zákonný zástupce předá zkontrolovanou žádost o odklad s požadovanými přílohami 

zástupkyni ředitelky školy Ing. Daně Janů. Kontrola a předání proběhne v termínu, který si zák. 

zást. zvolil při elektronické registraci, nebo v jiném termínu po telefonické domluvě se zástup-

kyní ŘŠ D. Janů (605 105 317), nejdéle však do 30. 4. 2020  

Rozhodnutí o odkladu školní docházky dítěte dostane zákonný zástupce v souladu se zákonem o správ-

ním řádu 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 po-

vinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. (Podle § 37 zákona 

561/2004 Sb., školský zákon v platném znění.) To znamená, že dítě musí být zapsáno k předškolnímu 

vzdělávání v MŠ, nebo zákonní zástupci podají žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy. 

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 dopo-

ručujeme zajistit si vyšetření před zápisem. 
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