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Informace k VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI v š.r. 2016/2017

Vážení rodiče,
pokud máte doma předškoláčka a uvažujete o tom, že podáte žádost o odklad školní
docházky (OŠD) Vašeho dítěte o 1 rok, máme pro Vás několik informací:

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné
školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden
školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní
docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Komentář: Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky,
provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické
centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu
povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle
§ 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky.
Zároveň je třeba uvést, že i na případ řízení o odkladu povinné školní docházky je třeba aplikovat
§ 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v případě, že
žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán žadateli
nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou
lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může řízení přerušit (§
64 správního řádu).
Výše uvedené v konkrétním případě znamená, že ředitel školy vyzve žadatele k odstranění
nedostatků žádosti a stanoví přiměřenou lhůtu (v kontextu daného případu) pro doplnění náležitostí
žádosti o odklad povinné školní docházky (např. doložení doporučujícího posouzení příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa).
●

V tomto školním roce (2016/2017) musí být do školy zapsány všechny děti narozené v
období 1.9.2010 – 31.8.2011.
Termín zápisu se u jednotlivých škol liší, ale vždy probíhá v době od 1.4. do 30.4.2017.

●

K podání žádosti o OŠD budete potřebovat:
1) vyplněný formulář žádosti rodičů o OŠD vydaný příslušnou školou ( obvykle k dispozici
na webových stránkách příslušné ZŠ)

2) originál nebo ověřenou kopii vyjádření (doporučení) školského poradenského
zařízení (pedagogicko psychologické poradny /dále PPP/ nebo speciálně pedagogická
centra /dále SPC/).
3) vyjádření (doporučení) odborného lékaře nebo klinického psychologa - originál
nebo ověřenou kopii

Předčasný nástup:
Pokud máte v úmyslu žádat o předčasný nástup dítěte do školy, termín vyšetření Vašeho dítěte
bude v měsíci červnu, objednávky přijímáme od března 2016 (rovněž v tomto případě budeme
potřebovat vyplněný Dotazník MŠ o dítěti).
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