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ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - INFORMACE PRO RODIČE 

 

 

Pokud žádáte o odklad školní docházky, podejte v den zápisu žádost (formulář Vám předá 

zapisující učitel). 

 

V případě školní nezralosti je třeba přiložit 

 

1. Zprávu pedagogicko-psychologické poradny. Vyšetření Vašeho dítěte objednejte v PPP 

Cyrila Boudy 2953, Kladno,  na telefonním čísle  312661044. 

 

2. Doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa. Jeho 

zprávu zašlete škole do konce února. Případně informujte vedení školy o pozdějším termínu 

dodání potřebných dokladů. 

 

O odkladu školní docházky Vám vydáme rozhodnutí. V případě kladného výsledku řízení je  

nutné, abyste se následující rok dostavili k zápisu. Budeme počítat s tím, že Vaše dítě 

nastoupí na naši školu ve školním roce uvedeném na rozhodnutí. Pokud změníte bydliště a 

zapíšete dítě na jinou školu, podejte nám zprávu. 

 

___________________________________________________________________________ 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 37 

 

Odklad povinné školní docházky 

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 

požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, 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. 

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o 

možnosti odkladu povinné školní docházky. 

(3) 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. 

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

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. 
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