Základní škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace
Nádražní 461, 67167Hrušovany nad Jevišovkou, tel. 775732909
e-mail:zs.hrusovany@skolyjm.cz, IČ:75024039

ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 20_____ / 20 _____

Žádám o odklad školní docházky pro: _______________________________________________
Datum narození: ________________________________________________________________
Trvalý pobyt: __________________________________________________________________
Zákonný zástupce dítěte /matka/: ___________________________________________________
Trvalý pobyt zákonného zástupce: __________________________________________________
Zákonný zástupce dítěte /otec/: ____________________________________________________
Trvalý pobyt zákonného zástupce: __________________________________________________
Správní orgán pro přijetí žádosti:

Základní škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, PO

Odůvodnění pro odklad školní docházky:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Hrušovany nad Jevišovkou
Dne: _________________
__________________________________
podpis zákonného zástupce
Podací razítko:
Základní škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace
Datum doručení: _________ 201
Číslo jednací: ________ / 201

Odklad povinné školní docházky - základní informace
O odklad povinné školní docházky se žádá v případě, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání
dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání
vyrovná vývoj dítěte.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) V této věci je oprávněn jednat zákonný zástupce dítěte.
Jaké jsou podmínky a postup - navštivte s dítětem školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologickou poradnu
nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na základě obou doporučení
požádejte o odklad ředitele školy, obě doporučení přiložte k žádosti.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace - písemnou žádost o odklad povinné školní docházky podejte
řediteli školy, ve které je dítě k plnění povinné školní docházky zapsáno, nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, ve
kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku. Požádat o odložení povinné školní docházky můžete již při zápisu do
základní školy.
Na které instituci životní situaci řešit - na příslušné základní škole.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit - s ředitelem příslušné základní školy.
Jaké doklady je nutné mít s sebou:
• žádost o odklad povinné školní docházky,
• posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici - předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení - lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.
Elektronická služba, kterou lze využít - tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
Podle kterého právního předpisu se postupuje - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 37
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují - proti rozhodnutí ředitele základní školy se můžete odvolat ke
krajskému úřadu prostřednictvím ředitele základní školy.
Nejčastější dotazy:
Kdy máme podat žádost o odklad povinné školní docházky? O možnostech odkladu začátku povinné školní docházky jsou
rodiče informováni školou nejpozději v den zápisu do základní školy.
Kdo je odborný lékař?
Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte (pro účely odkladu začátku povinné školní docházky) může
být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení
začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je
dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný
lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod.

