Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
Sídlo: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj

Žádost o odklad povinné školní docházky
(dle § 37 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění)

Zákonný zástupce žáka:

č. j.: _______________________

Matka
Otec
Jméno a příjmení
Adresa trvalého pobytu **
Kontaktní adresa **
Zaměstnání
Telefon domů/do zaměstnání
Emailová adresa
Rodiče jsou:
oddáni/rozvedeni/neoddnáni
!!! U rozvedených a neoddaných rodičů, pěstounů apod. doložit svěření do péče (rozhodnutí soudu).

Žádám o odklad školní docházky ve školním roce 2021/2022 pro níže
uvedené dítě o jeden školní rok
Jméno:

Příjmení:

Rodné číslo:

Datum narození:
Místo narození:
Kontaktní adresa (přechodné bydliště):

Místo trvalého bydliště:
Národnost:
Zdravotní pojišťovna:
Nástup v termínu:
řádném / po odkladu*
Navštěvovalo dítě MŠ:
ANO / NE*
Zdravotní či jiné problémy:
* nehodící se škrtněte

Státní občanství:
Lékař:
Která škola odklad vystavila:
Kterou MŠ navštěvovalo:
Bude navštěvovat ŠJ:
ANO x NE*
Bude navštěvovat ŠD:
ANO x NE*

** pokud je bydliště stejné jak u zákonného zástupce, dopište „dtto“

Zdůvodnění žádosti: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Vyplněním a podpisem této žádosti beru na vědomí, že Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace se sídlem U Lesa
713/19, 734 01 Karviná-Ráj, IČO 48004529, coby správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje (jméno a příjmení dítěte a zákonného zástupce, místo
trvalého pobytu dítěte a zákonného zástupce, adresa pro doručování písemností dítěte a zákonného zástupce, telefonní spojení na zákonného zástupce,
e-mail zákonného zástupce, datum narození dítěte, rodné číslo dítěte), a to za účelem vedení povinné dokumentace školy dle zákona č. 561/2004 Sb.
školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a po dobu tímto zákonem stanovenou.

Příloha č. 1: Vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
Příloha č. 2: Vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost nebo jiného odborného lékaře
Poučení dle § 37 zákona 561/2004 Sb. v platném znění:
Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte
do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, 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.

V ______________dne _________________ podpis žadatele (zákonného zástupce) __________________________

Vyplňuje škola:

zapsal(a): _____________________________

Registrační číslo žáka:

Podpis: _________________________________

Totožnost žadatele ověřena podle OP č.
Totožnost dítěte ověřena podle rodného listu č.
Počet listů: __________________

Počet příloh: ______________________________

