
ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - INFORMACE PRO RODIČE 

 

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

zapisující učitel). Pokud si v den zápisu nebudete jisti, zda budete žádat pro Vaše dítě odklad 

školní docházky, pak nejpozdější termín pro podání žádosti je 31.květen kalendářního roku,   

v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

 

K žádosti je třeba přiložit tyto doklady: 

 

1. Zprávu pedagogicko-psychologické poradny.  

2. Doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

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

nutné, abyste se následující rok dostavili k zápisu. 

 

Dítě, které bude mít odklad školní docházky, bude navštěvovat poslední ročník mateřské 

školy již za úplatu. 

___________________________________________________________________________ 

 

ustanovení § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

 

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 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. 

(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. 

 

 

ustanovení. § 123 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

 

Úplata za vzdělávání a školské služby 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem 

obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti 

předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením. 


