
 

 

 

 

Věc: Možnost odkladu povinné školní docházky. 
 

 

Vážení zákonní zástupci dítěte, rodiče, 

někteří z vás uvažují o eventuální možnosti odkladu povinné školní docházky Vašeho dítěte o 

jeden rok. Takovéto rozhodnutí je pouze v kompetenci ředitele školy. 

 

Pokud jste v elektronické žádosti zaškrtli políčko: „Budeme žádat pro dítě odklad“, 

automaticky se vám vygeneruje žádost, kterou nám doručíte do školy.  

Pokud jste toto neprovedli a přesto (třeba později po rozmyšlení) budete chtít o odklad 

požádat, zkontaktuje se se mnou. 
 

Co tedy musíte dále udělat, chcete-li pro své dítě odklad povinné školní docházky? 
 

1. Zajistit si vyjádření DVOU odborníků (podle § 37, odst. 1 zákona č. 

49/2009 sb. – novela „Školského zákona“)  
a) To je dětský lékař (je-li dítě ještě tělesně nezralé) nebo klinický psycholog 

 

a současně školské poradenské zařízení, tedy např.  

b) pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny (v Bruntále je umístěna u 

nádraží ve  Středním odborném učilišti - Krnovská 9, tel.: 554 717 737), nebo 

pracovníci Speciálního pedagogického centra (v Bruntále v areálu ZŠ 

Rýmařovská – dříve „Zvláštní škola“ na Rýmařovské ulici, tel.: 554 717 564). 
 

 

2. písemně požádat ředitelství ZŠ (buď jste už vyplnili formulář, ale stačí i rukou na obyčejný 

papír: „Žádáme o odklad povinné školní docházky o jeden rok pro našeho syna/dceru ….  Podpis 

rodičů:…, datum…) o odklad povinné školní docházky pro Vaše dítě a k žádosti přiložit 

vyjádření dvou odborníků (viz výše). Zákonný zástupce (rodič) žádá o odklad již 

v době zápisu, může však i dříve, zvláště, pokud má všechny podklady. 

 

Teprve po obdržení všech třech výše uvedených materiálů (1. „Vyjádření dětského 

lékaře nebo klinického psychologa“, 2. "Vyjádření PPP nebo SPC" + 3. „Písemná žádost 

rodičů“) může ředitel školy zahájit správní řízení a během několika dní, příp. „na počkání“, 

celou záležitost písemně vyřídit. 

 

 

V případě jakýchkoli nejasností se prosím zkontaktujte s ředitelstvím školy! 

Tel.: 554 231 199 – spoj.; 554 231 165, 732 235 888 – ředitel  

E-mail: reditel@zsbrok.cz  
 

 

 

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy v.r. 
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