
  
 

Žádost o odklad začátku povinné školní docházky 
 

Správní orgán (škola) 
Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje, příspěvková organizace 
Žákovská 164/3, 165 00 Praha 6 - Lysolaje 
Mgr. Tomáš Zahoř, ředitel školy 

 

Žadatel (zákonný zástupce dítěte)  

Jméno a příjmení, datum narození: _______________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu: _________________________________________________________________ 

Jiná adresa pro doručování: _____________________________________________________________ 

Telefon:_____________________________________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________________________ 
 

Účastník řízení (dítě) 

Jméno a příjmení dítěte:________________________________________________________________ 

Datum narození: ______________________________________________________________________ 

Trvalé bydliště: _______________________________________________________________________ 

 

Na základě § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  
vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

žádám o odklad začátku povinné školní docházky dítěte, kterou má  
nastoupit ve školním roce 2023/2024, o jeden školní rok. 

 
K žádosti je třeba přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP či SPC)  
a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
 
V průběhu přijímacího řízení má účastník řízení právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí na základě § 36 odst. 3 správního 
řádu. Rovněž má účastník řízení právo nahlédnout do spisu na základě § 38 odst. 1 správního řádu. Spis bude k nahlédnutí  
v kanceláři školy po předchozí domluvě. 
 

Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních údajů naleznete 
na www.zs-lysolaje.net.  
Se všemi podmínkami přijetí do základní školy jsem byl/a seznámen/a. Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, 
jsou pravdivé.  

 
V __________________dne_______________  Podpis zákonného zástupce¹: __________________ 
  
Datum doručení:________________ Registrační číslo: _______________ 
Počet listů: ____________________ Počet příloh: ___________________ 
(např. doporučení školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa), případně 
další s ohledem na individuální případ – soudní rozhodnutí apod. 
 
¹ Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou 
povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé 
ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s 
třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za 
to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. 

Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje 
Žákovská 164/3 

165 00 Praha-Lysolaje 
tel.: 220 920 724 

info@zs-lysolaje.net 
www. zs-lysolaje.net 

 

http://www.zs-lysolaje.net/

