
Základní škola T. G. Masaryka Jistebník okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

Jistebník 315, 742 82 Jistebník 
www.zsjistebnik.cz; tel.: 558 272 455; reditelka@zsjistebnik.cz 

 

 

 

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky 
(dle § 37 zákona 561/2004 Sb., o předškolním o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  

(školský zákon) v platném znění) 
 

Zákonný zástupce 

Jméno:  Příjmení:  

Místo trvalého bydliště: 

(korespondenční adresa) 
Jistebník  

Mobil:  Email:  

 

 

Dítě 

Jméno:  Příjmení:  

Datum narození:  

 

žádá ředitelku Základní školy T. G. Masaryka Jistebník okres Nový Jičín, p. o. o odklad povinné 

školní docházky pro školní rok 2022/2023. 

 

Odůvodnění žádosti:_____________________________________________________________ 

 

K této žádosti přikládám závazné přílohy: 

 

Příloha č. 1: Vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) 

 

Příloha č. 2: Vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa  

 
Doporučující posouzení jsou samostatnými přílohami tohoto dokumentu. Jestliže dítě získá odklad povinné 

školní docházky, musí ve školním roce 2022/2023 nastoupit do MŠ. 
 

 

Poučení dle § 37 zákona  561/2004 Sb., o předškolním o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v platném znění: 

 

Odklad 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 do 31. května kalendářního roku, 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. 

http://www.zsjistebnik.cz/
mailto:reditelka@zsjistebnik.cz


(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. 

  

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů:  

Výše uvedené osobní informace o Vás a Vašem dítěti zpracovává škola, odbor školství a sportu i zřizovatel základní 

školy jako správci osobních údajů, a to z důvodu, že je takové zpracování nutné pro plnění jejich zákonných povinností 

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (školský zákon) a dle zákona č. 258/2000 Sb., o veřejné ochraně zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů, a to především za účelem organizace zápisu k povinné školní docházce, kontrolu plnění povinné školní 

docházky. 

 

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Obecným nařízením EU 679/2016 (GDPR) a Směrnicí na ochranu 

osobních údajů (k dispozici u vedení školy). Údaje budou zpracovány po dobu školní docházky Vašeho dítěte do školy 

a po skončení školní docházky budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový 

a skartační řád (k dispozici u vedení školy). 

 

V případě podezření z porušení povinností na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu 

osobních údajů. Dále máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás, či Vašem dítěti zpracováváme, 

jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení nezasahuje do zákonných 

povinností základní školy či jiných subjektů zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány výše. 

 

 

 

 

 

Jistebník ……………… 2022 
 

 ……………………………………………. 

  

  podpis zákonného zástupce 


