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Žadatel: 

Jméno a příjmení: ………………………………… 

Datum narození:…………………………………… 

Místo trvalého bydliště: …………………………... 

Telefon(mobil) ……………………………………. 

 

Žádost 

 

Základní škole a Mateřské škole Boleradice 

Jméno a příjmení ředitelky školy: Mgr. Miroslava Fišerová 

 

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 2022/2023 

 

Jméno a příjmení dítěte:  ………………………………………… 

Datum narození:…………………………………… 

 

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): 

Důvod podání žádosti: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

mailto:reditelka@boleradice.cz


Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav – příspěvková organizace 
č.p. 57, 691 12 Boleradice, IČ: 70915351 

ID datové schránky: 7ksmbqn, tel. 722 199 668, email: reditelka@boleradice.cz 

         
___________________________________________________________________________ 
 

2 
 

K této žádosti přikládám závazné přílohy: 

1. Doporučení odborného lékaře (dětské lékařky - dětské nemocnice – léčebny – kliniky – 

foniatrie - psychiatrie - neurologie – jiné……………………………. ) s podrobným udáním  

důvodu 

2. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP) 

Doporučující posouzení bývají samostatnými přílohami tohoto dokumentu.  

Škole by měly být doručeny v následujících dnech po zápisu do 1. ročníku základní školy, 

nejpozději pak do začátku května tohoto roku.  

(Správní řízení ve věcech odkladů musí být ukončeno 30. 4., toto datum zahrnuje i 15denní 

odvolací lhůtu.) 

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 povinni 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.  

 

Oba zákonní zástupci žádají odklad školní docházky dítěte ve shodě. 

 

 

 

V Boleradicích dne ………… …………………………………  

podpis zákonného zástupce dítěte 
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