
ZŠ a MŠ, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace Tel:487 829 320, fax: 487 829 321, 

e-mail: zsjizni@seznam.cz 

       

Žádost o odklad povinné školní docházky  

pro školní rok 2020/2021 
 
Zákonný zástupce – jméno, příjmení, bydliště:   .............................................................................................................  
 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) žádám o odklad povinné školní docházky pro 

školní rok 2020/2021 dítěte 

 
jméno a příjmení žadatele (dítěte)  .................................................................................................  

 

 

datum narození   .................................................................................................  

 

 

místo trvalého pobytu  .................................................................................................  

 

z důvodu školní nezralosti. Pokud řízení bude nutno přerušit do doby  než získám potřebná 

doporučující vyjádření a poté ukončit přerušení řízení, vzdávám se ve smyslu § 72 zákona č. 

500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění nároku na doručení písemného vyhotovení 

usnesení o přerušení řízení a informaci o ukončení přerušení řízení. 

Přílohy: 

1) Doporučení příslušného školského poradenského zařízení 

2) Doporučení odborného lékaře 

 

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu 

vzdělávání (přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat 

zákonný zástupce (jméno a příjmení):  

 ............................................................   

 
 
 

Vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí 
 

Jako zákonný zástupce dítěte  .......................................................  jste podal žádost o odklad 

školní docházky v ZŠ a MŠ, Česká Lípa, Jižní 1903. Sděluji Vám, že podle ustanovení § 36 

odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete ve lhůtě 

do 7 mi pracovních dnů ode dne podání této žádosti v ZŠ a MŠ, Česká Lípa, Jižní 1903, vždy 

od 8:00 do 11:40 hodin. Přitom po vás může být vyžadováno prokázání totožnosti.  

Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie 

spisu nebo jednotlivých dokumentů. 

Po uplynutí výše uvedené lhůty škola rozhodne o vaší žádosti. 

Mgr. Bc. Jan Policer, ředitel školy 

 

V České Lípě dne   ............................................   ...................................................  
                   Podpis zákonného zástupce 

 

 


