Základní škola a mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace
Msgre B. Staška 232
344 01 Domažlice

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
pro školní rok 2021/ 2022
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………..………………………...
Datum a místo narození: ……………………………………………………………..…..…………..….
Místo trvalého pobytu : ……………………………...............................................................................
............................................................................... PSČ:..................................
Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání a s
odkladem školní docházky bude vyřizovat zákonný zástupce:
Jméno a příjmení, titul:
……………………………………………………………..……………………………………………..
Místo trvalého pobytu: …………………….……………………………………………………………
…................................................................................ PSČ:...............................
Telefon/mobil č.: ……………………………………………
Adresa pro doručování písemností (není-li shodná s místem trvalého pobytu):
……………………..………………………………………………………..……………………………
Podle ustanovení § 36, odst. 4 a 5 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto
přihlašuji výše uvedené dítě k zápisu k povinné školní docházce a současně
žádám o odklad jeho povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022
z těchto důvodů: ……………………………………………………………..…………………………...
…………………….…………………………………………………………………….………………..
Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že podáním této mé žádosti je ve smyslu § 44 odst. 1
správního řádu zahájeno správní řízení v předmětné věci.
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o možnosti odkladu školní docházky. Protože žádám o odklad
povinné školní docházky a správní 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.
Posudky potřebné k udělení odkladu dodat do 14. 5. 2021
K žádosti přikládám následující přílohy:
1. Doporučující posudek příslušného školského poradenského zařízení ze dne: ………………………..
2. Doporučující posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa ze dne: ……………………….
V Domažlicích dne: ……………. 2021

Podpis zákonného zástupce: ………………………….

Doručeno dne, spisová značka (vyplní škola) : …………………………………………………..

