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Žádost o odklad povinné školní docházky 

ve školním roce 20__/20__ 
 

 
Žádáme o odklad povinné školní docházky dle § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) pro dítě: 
 
Jméno a příjmení:   ____________________________________________ 

Datum narození:  ____________________________________________ 

Místo trvalého pobytu:   ____________________________________________ 

 
Zákonní zástupci žáka se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím, příp. přestupem, odkladem školní 
docházky do základní školy bude vyřizovat tento zákonný zástupce, příp. fyzická osoba, která osobně 
pečuje o dítě v pěstounské péči: 
 
Jméno a příjmení:  ___________________________________________ 

Datum narození:  ___________________________________________ 

Místo trvalého pobytu:  ___________________________________________ 

 
Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s místem trvalého pobytu): 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________     

O odklad žádáme z důvodu ________________________________________________________________  
 
Prohlašujeme, že veškeré údaje, které jsme v žádosti uvedli, jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsme si vědomi toho, že 
pokud by námi uvedené informace byly obráceny v opak, budeme čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům v 
souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.  

 
Prohlašujeme, že se vzdáváme nároku na písemné doručení usnesení o přerušení správního řízení ve věci 

odkladu povinné školní docházky.   ☐ ano   ☐ ne 

 
Přílohy:  

1. Přikládáme Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)  ☐ ano  ☐ ne 

2. Přikládáme Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa ☐ ano   ☐ ne 
 
V .................dne ................... 

 

podpis1    ……………………………    ……………………………… 

 

jméno a příjmení  ……………………………    ………………………………  

1. zákonný zástupce    2. zákonný zástupce 
 

                                                 
1 Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně 

sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně 

jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z 

rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta má za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče 
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