
 

 

 
 

Informace k možnosti odkladu školní docházky 

 

Rodiče mohou žádat o odklad povinné školní docházky, není – li dítě tělesně 

nebo duševně přiměřeně vyspělé. 

( Dle§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: 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.) 

 

Postup při žádosti o odklad:  

 

I – požádat Pedagogicko-psychologickou poradnu o vyšetření 

Požadavky PPP: 

1) Rodiče, kteří si žádají v PPP o poradenskou službu k rozhodnutí 

o odkladu školní docházky, vyplní dva tiskopisy: Dotazník pro rodiče 

a Žádost o poradenskou službu. Oba dokumenty jsou k dispozici na 

webových stránkách pedagogické poradny (www.pppcb.cz), v MŠ, příp. 

přímo v PPP. 

2) Oba tiskopisy doručí do PPP J. Hradec a to: 

a) osobně (je možno každý den v době od 8,00 do 16,00hod., adresa: 

Pravdova 837, J. Hradec) 

b) poštou  

c) e-mailem: oba tiskopisy oskenují a pošlou na adresu 

poradnajh@pppcb.cz.  

Pokud rodiče jednou z uvedených cest doručí dané dokumenty, již si 

nemusí volat.  PPP je kontaktovat telefonicky (pokud se nedovolá, tak 

písemně) v průběhu měsíců březen, duben, květen. Všechny žádosti 

o posouzení odkladu školní docházky vyřídí PPP (včetně předání zprávy) 

do 30. 5. 2016. Pouze v případě, že by PPP rodiče do 15. 5. 

nekontaktovala, tak je vhodné volat do poradny. 

3) Rodič-zákonný zástupce, pokud s tím souhlasí, požádá učitelku v MŠ 

o vyplnění a zaslání „Sdělení mateřské školy“. Informace z MŠ PPP 

pomáhají nám lépe posoudit aktuální stav dítěte (nejsou povinné). 

4) Pokud se na vyšetření k OŠD nemůže dostavit z vážných důvodů rodič-

zákonný zástupce a chce, aby dítě doprovodil někdo jiný, musí vyplnit 

plnou moc k doprovodu dítěte na vyšetření v PPP J. Hradec (zákonný 

zástupce rovněž vyplní Dotazník pro rodiče a Žádost o poradenskou 

službu). V tomto případě bude dítě vyšetřeno, ale informace z vyšetření 

bude sděleno ústně nebo písemně jen zákonnému zástupci.  

 

II. – Doložit doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického 

psychologa 


