
Žadatel – zákonný zástupce:  

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky 
 

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace  

 Zastoupená ředitelkou školy Mgr. Barborou Sovovou 

Podle ustanovení § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon)  

žádám o odklad začátku povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024. 
 

jméno a příjmení 

dítěte 
 Datum 

narození  

 

místo pobytu :(není-li shodné se zákonným zástupcem)  
 

 

Žádám o odklad začátku povinné školní docházky syna/dcery  o 1 rok z těchto důvodů: 

 

 

 

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s  odkladem školní docházky 

(přijetím k základnímu vzdělávání přestupu do jiné základní školy, aj.)bude vyřizovat zákonný 

zástupce (jméno a příjmení): 
 

  

Jméno a příjmení (čitelně)  podpis 

 

Podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dokládám svou žádost posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

 

V Bohumíně dne _________________ podpis zákonného zástupce:_____________________________ 

……………………………………………………………..………………………………………....... 

(údaje školy) 

 

Podací razítko 

 

 

 

 

 

 

Počet listů   1 

Počet listů příloh 1 

Jméno a příjmení:   
 Datum narození 

Trvalý pobyt dle OP:                                                        

Adresa pro doručení 

písemností:(pokud se liší od adresy  

trvalého pobytu 

    

Telefon / e- mail  



Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, 
příspěvková organizace 

 

 

Příloha k žádosti o odklad školní docházky 
 

 

Obdrží rodiče a po vyplnění a potvrzení školským poradenským zařízením a odborným lékařem vrátí škole 

(§ 37 zákona 561/2004 Sb. v platném znění) 
 

Školský zákon, § 36 Plnění povinnosti školní docházky 
(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Školský zákon, § 37 Odklad povinné školní docházky 
(1) 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. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 

dovrší osmý rok věku. 

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného 

zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 
 

Jméno a příjmení dítěte:  

Datum narození:  

Bydliště:   

 

 
Odborné vyjádření k nástupu školní docházky: 
 

1.  Vyjádření školského poradenského zařízení  

       (např. Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, pracoviště Bohumín) 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.  Vyjádření odborného lékaře (např. dětský lékař) nebo klinického psychologa 
 

 


