
Tato informace je pro zákonné zástupce dětí, které mají  1. 9. 2021 nastoupit k povinnému 

školnímu vzdělávání do 1. třídy a týká se ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: 

“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 dítěte k povinné školní 

docházce podle § 36 odst. 4, 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.” 

-         dle § 37 školského zákona žádá o odložení školní docházky písemně zákonný zástupce 

dítěte v době zápisu k povinné školní docházce;  

-         žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa;  

-         účast dítěte u samotného zápisu není dle legislativy povinná (§ 36 školského zákona - 

„Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 

1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 

docházku.“), což doporučujeme využít jako vhodný postup, pokud zákonný zástupce žádá 

o odklad školní docházky (formálně si dítě na zápis „sáhne“ až v dalším roce).  

 

Další informace týkajících se změn v odkladech můžete nalézt zde: 

www.pppbruntal.cz/texty/scholarita06.html . 

Žádost o vyšetření předškoláků (formulář žádosti pro Bruntál i Krnov) je ke stažení ve 

formátu Word rovněž pod odkazem: www.pppbruntal.cz/download.html(soubory 

“pgzj_ms_br.docx” a “pgzj_ms_kr.docx”) 

Rodiče, kteří budou žádat odklad školní docházky pro své dítě, oznámí to co 

nejdříve ředitelce mateřské školy a přinesou s sebou Žádost o vyšetření 

předškoláka (stáhnou si ze stránek pedagogicko – psychologické poradny).  

Mateřská škola tuto žádost pošle nejpozději do 28. února 2021 do příslušné 

Pedagogicko-psychologické poradny. Žádost doručujte s předstihem, škola 

musí vypracovat „zprávu předškolního zařízení o dítěti“. 
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