
Základní škola a mateřská škola Osvětimany 

Osvětimany 282, PSČ: 687 42, tel.: 572 594 170, 573 902 202 
 

                               ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  

Dítě  
Jméno a příjmení: ______________________________________ Datum narození: ________________   

Místo trvalého pobytu*):                                                   

Ulice: ______________________________________________________________________________   

Obec: ________________________________________________   PSČ: ________________________  

*) u cizinců místo pobytu  

                                                                       

Zákonný zástupce dítěte   

Jméno a příjmení: ______________________________________________________________________  

Místo trvalého pobytu:  _________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování **): ______________________________________________________________  

Telefon***): ___________________________________ ID DS***): ______________________________  

**) vyplňte, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu    (Datová schránka)                                   
***) nepovinný údaj                                                                                                                                                               

V souladu s ustanoveními § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), 

žádám o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 pro mé výše uvedené dítě.  
  

Svoji žádost zdůvodňuji takto:  

______________________________________________________________________________  
  

V ____________________ dne ____________________    
  

_____________________________               

podpis zákonného zástupce dítěte              
  
§ 37 odst. 1 školského zákona:  
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.  
 Poučení  

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon 
o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v regis tru 
obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen  jedno 
místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, 
popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.  

  

Přílohy****):  

doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení doporučující 

posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa   

****) Zaškrtněte křížkem   


