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Jméno a příjmení zákonného zástupce 
 

Kontaktní adresa  

  

 

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

Lichnov 360 

742 75 Lichnov  

 

Žádost o odklad  

 povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 

 

Žádám o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 pro dítě 

 

Jméno a příjmení dítěte 
 

Datum narození 
 

Místo trvalého pobytu 
 

Důvod   

 

Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám základní škole souhlas k tomu, aby pro účely přijímacího řízení 

zpracovávala a evidovala osobní údaje a ostatní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a Evropského nařízení ke GDPR.  
 

Přílohy žádosti  

Podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dokládám svou žádost 

doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře 

nebo klinického psychologa. 

 

Přerušení správního řízení 

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) tehdy, pokud žádost neobsahuje 

předepsané náležitosti (§ 64 správního řádu) a pokud by ředitelka nemohla dodržet zákonnou 

lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí. O přerušení řízení a následně o ukončení přerušení řízení 

vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení. 

 

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

Podle § 36 odst. 3 správního řádu bude účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí dána 

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci; to se netýká žadatele, pokud se jeho 

žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí vzdal. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je stanovena na pondělí 

2. května 2022 od 14:30 do 16:00 hodin v ředitelně školy. Pokud byste svého práva chtěli 
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využít, žádáme, abyste si telefonicky na čísle 774 430 360 dohodli s ředitelkou školy konkrétní 

čas. 

 

Informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jeho plnění 

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je dítě povinné zahájit 

předškolní vzdělávání, které má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to 

v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, případně jiným způsobem plnění 

(individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného 

stupně základní školy speciální, vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které 

ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky) dle školského zákona.   

 

V __________________ dne ____________________  

 

 

Podpis zákonného zástupce: _______________________________________ 

 

Přílohy žádosti:  

 1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení: ano – ne  

 2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa: ano – ne  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vyplní škola: 

Zákonný zástupce předložil k ověření žádosti tyto dokumenty: 

1. Rodný list dítěte 

2. Občanský průkaz zákonného zástupce 

3. Jiné: _________________________________________________________________ 

Údaje dle přiložených dokladů ověřil(a): 

jméno a příjmení pracovníka školy: _______________________________________________ 

 

datum: ________________________   podpis: ______________________ 

 

 

 

 


