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Informace k podání žádosti o odklad školní docházky 

a dodání odborných posudků. 
 

Vážení rodiče, 

pokud jste se rozhodli nebo uvažujete podat žádost o odklad školní docházky (OŠD) 

o 1 rok, tj. k 1. 9. 2022, doporučujeme využít námi nabízeného formuláře. Důvod na žádosti 

formulujte tak, jak si to myslíte, bez zbytečných „kudrlinek“, např. školní nezralost, častá 

nemocnost atd. 
 

Součástí – přílohami – žádosti musí být 2 doporučení: 

1. vyjádření (doporučení) školského poradenského zařízení – toto kritérium splňují 

pouze pedagogicko-psychologické poradny, dále PPP (na zřizovateli a místě nezáleží) 

a speciálně pedagogická centra, dále SPC (na zřizovateli a místě nezáleží též) a to buď 

originál, nebo ověřená kopie. 

2. vyjádření (doporučení) odborného lékaře nebo klinického psychologa a to buď 

originál, nebo ověřená kopie  
 

Termín pro předložení žádosti stanovuji nejdéle do 30. 4. 2021, žádost doručte 

společně s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Dále je třeba odevzdat dva odborné 

posudky. Vzhledem k mimořádné situaci a omezení fungování pracovišť, která vyřizují 

odborné posudky, může nastat situace, že se Vám nepodaří odevzdat do 30. 4. 2021 obě 

odborná posouzení. V tomto případě je potřeba odevzdat do 30. 4. 2021 vyplněnou žádost a 

oba posudky dodat škole později v nejbližším možném termínu bez zbytečného prodlení. 
 

Na základě předložené žádosti o OŠD s oběma přílohami vydá ředitel školy bez 

zbytečného odkladu rozhodnutí o OŠD, které škola zašle buď poštou (do vlastních rukou), 

prostřednictvím datové schránky, nebo po dohodě předá osobně. 
 

Ještě přikládáme kontakt na modřanskou PPP: Barunčina 11, 

tel. 241 772 412, 241 774 672 nebo www.ppp11a12.cz. 
 

 

Pozn.: Text odst. 1, § 37 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v aktuálním znění 
 

Není-li dítě 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, 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. 

 

Mgr. Jiří Soukup, ředitel školy 

 

http://www.ppp11a12.cz/

