Registrační číslo:
22. základní škola, Na Dlouhých 49,
312 09 Plzeň, příspěvková organizace

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
ve školním roce _____________
(podle § 37 školského zákona a v souladu s § 44 a následně správního řádu)

1. Zákonný zástupce dítěte:
________________________________________________________________________
Příjmení a jméno zákonného zástupce

________________________________________________________________________
Adresa trvalého pobytu (místo, ulice, číslo popisné, PSČ)

Žádám o odklad povinné školní docházky o jeden rok pro dítě:
________________________________________________________________________
Příjmení a jméno dítěte, datum narození

________________________________________________________________________
Adresa trvalého pobytu (místo, ulice, číslo popisné, PSČ)

pro školní rok ______________
z těchto důvodů: ____________________________________________________________
Žádost doložím doporučujícími posouzeními:
1. školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a
2. odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa
Zároveň dávám svůj souhlas 22. ZŠ Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvkové organizaci k tomu,
aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého
dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve
znění pozdějších předpisů. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace
školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů.
Rozhodnutí žádám zaslat na:
Jméno a příjmení:

Datum žádosti:______________

Adresa:

E-mailová adresa:

Podpis zákonného zástupce: ____________________________

Odklad školní docházky
Pokud se zákonný zástupce domnívá, že jeho dítě ještě nedosahuje potřebné zralosti
v některé oblasti – tělesné, rozumové, sociální, citové – může podat žádost o odklad povinné
školní docházky do 31. května 2018. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením
příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa dle § 37,
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Dítě má pak možnost na základě doporučení PPP se vzdělávat v přípravné třídě v naší škole
nebo navštěvovat poslední ročník mateřské školy.

Příklady důvodů odkladu školní docházky:
 dítě má problémy s výslovností
 nedokáže se soustředit
 nedokáže se orientovat v čase, neovládá prostorovou orientaci
 neumí dodržovat základní hygienická pravidla, samostatně se oblékat, obouvat,
svlékat se, neumí jíst příborem
 nemá zájem o učení, není přirozeně zvědavé na nové věci
 je neposedné, netrpělivé, nevyzrálé

