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Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky 

Jméno a příjmení otce:……………………………................................................................................ 

Místo trvalého pobytu:………………………........................................................................................ 

Jméno a příjmení matky:……………………………............................................................................. 

Místo trvalého pobytu:………………………………............................................................................ 

Adresa pro doručování písemností 

(pokud není shodná s místem trvalého pobytu):  ....................................................... .................................. 

Zákonný zástupce dítěte  

(pokud jím není otec nebo matka dítěte):.................................................................................................... 

Místo trvalého pobytu:………………………………............................................................................ 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s odkladem povinné školní docházky bude 

vyřizovat zákonný zástupce – uvádím jméno, příjmení, telefon: 

........................................................................................... 

Na základě § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

žádáme o odklad povinné školní docházky pro školní rok ........................... pro: 

Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………………….......... 

 

Datum narození:………………………… Místo trvalého pobytu:………………………………….... 

 
Pokud bude nutno správní řízení přerušit do doby, než získáme potřebná doporučující vyjádření, a poté ukončit přerušení správního řízení, 

vzdáváme se ve smyslu § 72 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o 

přerušení správního řízení a informace o ukončení přerušení správního řízení.  

Potvrzujeme správnost zapsaných údajů a dáváme svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní 

citlivé údaje našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení Zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů. Základní škola Vizovice, 

příspěvková organizace je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních údajů naleznete na 

https://www.zsvizovice.cz/24944-gdpr.  

Se všemi podmínkami odkladu povinné školní docházky jsme byli seznámeni a prohlašujeme, 

že údaje, které jsme uvedli v žádosti, jsou pravdivé. 

 

Ve Vizovicích dne: ........................................................   ............................................................. ......... 

       Podpisy obou rodičů (zákonných zástupců dítěte) 
 

K žádosti o odklad školní docházky je nutné škole dodat tyto dokumenty: 
1. Doklad o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru, kde je 

doporučení k odkladu. 

2. Doklad o vyšetření odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa, kde je doporučení 

k odkladu. 

3. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ 

4. Žádost o přijetí (v případě, že rodiče nedodají v době zápisu všechna doporučení k odkladu bod 1 a 2) 

       

https://www.zsvizovice.cz/24944-gdpr

