
Žádost o odklad povinné školní docházky  
 (verze 2023-02) 

 

Registrační číslo žádosti: 23/............. (vyplní v den podání žádosti škola) 

Dítě 

Příjmení a jméno ___________________________________________________________ 

Datum narození ________________________________    

Trvalé bydliště (musí souhlasit s podklady z matriky)  

 ulice ____________________________________ č. p. __________________ 

 město __________________________________ PSČ __________________ 

   

Žadatel – zákonný zástupce dítěte 

Příjmení a jméno ____________________________________________________________ 

Datum narození ____________   Telefon* ________________ E-mail*__________________ 

Trvalé bydliště (vyplňuje se pouze tehdy, je-li odlišné od trvalého bydliště žáka)  

 ulice ____________________________________ č. p. ___________________ 

 město __________________________________ PSČ ___________________ 

Adresa pro doručování písemností (vyplňuje se pouze tehdy, je-li odlišná od trvalého bydliště)  

 ulice ____________________________________ č. p. ___________________ 

 město __________________________________ PSČ ___________________ 

(uvedením této adresy souhlasím s jejím využitím pro zasílání korespondence ve správním řízení) 

  

Přílohy (křížkem v políčku označte tu přílohu, kterou přikládáte): 

 doporučující potvrzení školského poradenského zařízení  

 doporučující potvrzení odborného lékaře  nebo klinického psychologa   
 

 

Poučení žadatele – zákonného zástupce 

Jako účastník řízení máte  
 právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 1 

správního řádu). 
 právo vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a právo vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu). 
 právo na informace o řízení (§ 36 odst. 2 správního řádu), právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a právo 

na to, aby Vám správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu). 
 povinnost poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatření podkladů pro vydání 

rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu) a další procesní práva a povinnosti vyplývající ze správního řádu.  

Při práci s osobními údaji postupujeme podle pečlivě nastavených zásad, které byly vytvořeny v souladu s novým 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.  

 

 

V___________________ dne _______________  __________________________ 

podpis žadatele – zákonného zástupce 

 

* Údaje označené hvězdičkou jsou nepovinné a slouží k usnadnění průběhu správního řízení. Budou použity pouze za účelem rychlejší 
komunikace v průběhu přijímacího řízení a uvádíte je dobrovolně.  


