Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
ředitelství školy
Ke Kateřinkám 1400
149 00 Praha 4

Žádost přijata dne:
Přiděleno č.:
Podpis:

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Žádám o odklad povinné školní docházky dítěte:
datum narození:
Zákonný zástupce
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého pobytu:
Telefon, e-mail:
Datum:
podpis zákonného zástupce dítěte

Posouzení příslušného školského poradenského zařízení
(Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, Kupeckého 576, 149 00 Praha 4
Mgr. Tereza Ryšánková, telefon: 272 918 682.

Datum:

Podpis (čitelný) a razítko:

Posouzení odborného lékaře, nebo klinického psychologa

Datum:

Podpis (čitelný) a razítko:

Žádost je třeba doručit škole (nejlépe osobně) nejpozději do konce dubna.

Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
ředitelský školy
Ke Kateřinkám 1400
149 00 Praha 4

Vyjádření školy k žádosti o odklad povinné školní docházky
Jméno a příjmení dítěte:
datum narození:

Na základě:




Vaší žádosti,
posouzení příslušného školského poradenského zařízení,
posouzení odborného lékaře,

souhlasím s odkladem povinné školní docházky pro školní rok ____________________.

V Praze
podpis a razítko školy

INFORMACE o povinnosti předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění (zák. 561/2004 Sb.)
- Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v
kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
- Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se
vzdělává v mateřské školy, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jiný způsob povinného předškolního
vzdělávání.
- Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do
mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
podle § 47 a 48a,
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné
školní docházky dle § 38a.
- Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem b) a c), je
povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději
3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

