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ŽÁDOST
O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Žádáme tímto ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Podkrušnohorská svobodná Základní
škola a Mateřská škola, Jirkovská 119, 431 41 Údlice o odklad povinné školní docházky o jeden
školní rok našeho dítěte:
Jméno a příjmení dítěte:
……………………………………………….………………………………………………….…...
Datum narození: ………………….…… Místo narození: ……………………………………....…...
Zdravotní pojišťovna: …………………………………….……..
Trvalé bydliště: …………………………………………….………………………………...…….…
O odklad žádám z následujících důvodů:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………....
Zákonný zástupce(1) - Jméno a příjmení:
……………………………………………….……………………...……………………………….
Trvalé bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka):
……………………………………………….…………………...……….………………………....
Kontaktní telefon: …………………….…e-mail: …….……………...………………………........
Zákonný zástupce(2) - Jméno a příjmení:
……………………………………………….……………………………….……………………...
Trvalé bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka):
……………………………………………….…………………...………………………………....
Kontaktní telefon: …………………….…e-mail: …….…………..…………………………....…..

www.zemeskola.cz

info@zemeskola.cz

tel: 478 048 213
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K žádosti přikládáme doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa.
(Uvedené doporučení lze k žádosti doložit i dodatečně – po absolvování příslušného vyšetření.)
Výtah ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) §37:
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku, 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.
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.

V ………………………….

dne………………………...

…………………………….
podpis zákonného zástupce(1)

V ………………………….

dne………………………...

…………………………….
podpis zákonného zástupce(2)
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