
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, 

příspěvková organizace 

Školní 558/10 

40746 Krásná Lípa 

Datová schránka: 5symen6 

e-mail:   podatelna@zskrasnalipa.cz 

 

Žádost 

Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce na Základní škole v Krásné Lípě 

jméno a příjmení dítěte: ______________________________________________  

datum narození:  ___________________       

místo trvalého pobytu: ______________________________________________ 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že dítě bude ve správním řízení zastupovat a 

záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání vyřizovat zákonný zástupce: 

jméno a příjmení:  ______________________________________________ 

místo trvalého pobytu nebo adresa pro doručování:    

___________________________________________________________________ 

telefonní kontakt:       ____________________  

e-mailová adresa:  ______________________________________________ 

 

Potvrzuji 

a) že jsem byl poučen o možnosti odkladu povinné školní docházky 

b) správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby pro účely 

přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve 

smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a 

Evropského nařízení k GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace 

školy podle zákona č.561/2004 Sb., školského zákona v platném znění. Souhlas poskytuji na 

den konání zápisu v ZŠ. Byl jsem poučen o právech podle č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, v platném znění, a Evropského nařízení k GDPR. 

 

 V Krásné Lípě dne _______________ 

 

                                                                       _______________________________ 

                                                         podpis zákonného zástupce 

mailto:podatelna@zskrasnalipa.cz


Poučení o možnosti odkladu povinné školní docházky 

1. Legislativní rámec - výtah ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění  

§ 37 Odklad povinné školní docházky 

(1) 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. 

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o 

možnosti odkladu povinné školní docházky. 

 

2. Postup, jak podat žádost o odklad 

 mám již doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa: 

Podám žádost o přijetí i žádost o odklad včetně obou doporučení. 

Ředitelka školy vydá rozhodnutí. 

 

 nemám ještě doporučení, pak podám žádost o přijetí i žádost o odklad a v žádosti 

uvedu, jestli čekám na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření: 

Ředitelka školy zahájí a následně přeruší správní řízení a vyzve vás k odstranění 

nedostatků žádosti a stanoví přiměřenou lhůtu pro doplnění náležitostí žádosti o odklad 

povinné školní docházky  

 

 nemám nic, ale chci pro své dítě odklad: 

 pak podám žádost o přijetí i žádost o odklad. Neprodleně objednám své dítě 

k vyšetření ve školském poradenském zařízení a zajistím doporučení odborného 

lékaře nebo klinického psychologa. 

Ředitelka školy zahájí a následně přeruší správní řízení správní řízení a a vyzve vás k 

odstranění nedostatků žádosti a stanoví přiměřenou lhůtu pro doplnění náležitostí žádosti 

o odklad povinné školní docházky. 

 

 


