Žádost o odklad povinné školní docházky
V souladu s § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Požádáli 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.
Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………….
Datum narození:………………………………………………………………………………………………………....
Místo trvalého bydliště: ………………………………………………………………………………………………....
Telefon(mobil) …………………………………………………………………………………………………………...
Ředitelství školy:
Základní škola Livingston, Vážská 998/2, 196 00, Praha 9 Čakovice
Jméno a příjmení ředitele školy: Ondřej Douša

Věc:

Žádost o odklad povinné školní docházky

Pro školní rok 2018/2019 žádám o odklad povinné školní docházky mojí dcery/syna:
Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………………………………………...
Datum narození:………………………………………………………………………………………………………....
Do MŠ chodí od věku: …………….……………
Přesná adresa MŠ: …………………………………………………………………………………............................
Důvod podání žádosti:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...
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K této žádosti přikládám závazné přílohy:
1. Doporučení odborného lékaře (dětské lékařky  dětské nemocnice – léčebny – kliniky – foniatrie 
psychiatrie, neurologie – jiné) s podrobným udáním důvodů
2. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)
Posouzení bývají samostatnými přílohami tohoto dokumentu.
Škole by měly být doručeny v následujících dnech po zápisu do 1. ročníku základní školy, nejpozději pak do
začátku května tohoto roku. (Správní řízení ve věcech odkladů musí být ukončeno 30. 4., toto datum
zahrnuje i 15 denní odvolací lhůtu.)
Oba zákonní zástupci žádají odklad školní docházky dítěte ve shodě.

V………………… dne ………………..

…………………………………………………………….
podpis zákonného zástupce dítěte

…………………………………………………………....
podpis zákonného zástupce dítěte
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