
Postup při žádosti o odložení povinné školní 
docházky 

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 v době zápisu, 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. 

 Zákonný zástupce dítěte navštíví ve stanoveném termínu zápisu dětí do 1. tříd školu, 
oznámí svůj úmysl žádat pro své dítě odložení povinné školní docházky a odevzdá 
vyplněnou žádost o odklad (je možno stáhnout si ji na webových stránkách naší školy) 
a následující přílohy: 

 doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení  
 doporučující posouzení odborného lékaře, pediatra nebo klinického psychologa 

Tyto přílohy doručí do kanceláře hospodářky školy v době zápisu, nejdéle však do 
konce dubna příslušného roku. Poté poštou obdrží rozhodnutí o odložení povinné 
školní docházky pro svoje dítě. Pokud by se ze závažných důvodů nemohl zákonný 
zástupce dostavit do školy osobně, sjedná si včas telefonicky jiný způsob předání. 

 Dítě, které má pro příslušný školní rok odklad povinné školní docházky, se dostaví 
k zápisu do 1. třídy následující rok. 

 


