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Informace k odkladu povinné školní docházky 
 
 
Pokud budou zákonní zástupci žádat odklad povinné školní docházky o jeden 
rok, mají tyto možnosti:  
 
a) V prvním případě se zákonný zástupce dostaví k zápisu do prvního ročníku 

základního vzdělávání a rovnou požádá ředitele dané základní školy o odklad 
povinné školní docházky (a tuto žádost zákonem stanoveným způsobem doloží 
/3 dokumenty/ – tj. musí předložit žádost o odklad, doporučení školského 
poradenského zařízení a dětského lékaře, popř. klinického psychologa). V takovém 
případě může ředitel základní školy rozhodnout přímo o odkladu povinné školní 
docházky. Není důvod zároveň rozhodovat o přijetí dítěte do prvního ročníku 
základního vzdělávání pro následující školní rok, neboť takové rozhodnutí by v praxi 
stejně nebylo naplněno. Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad 
povinné školní docházky, je pak povinen dostavit se v následujícím školním roce 
opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání ve smyslu § 36 odst. 4 
školského zákona, a to do základní školy podle svého výběru.  
 

b) Ve druhém případě se zákonný zástupce dostaví k zápisu do prvního ročníku 
základního vzdělávání a požádá o přijetí dítěte do prvního ročníku základního 
vzdělávání pro následující školní rok. Zákonný zástupce v tuto chvíli o odklad 
povinné školní docházky dítěte nepožádá, přestože byl o této možnosti informován 
ve smyslu § 37 odst. 2. Ředitel školy vydá rozhodnutí o přijetí dítěte do prvního 
ročníku základního vzdělávání pro následující školní rok.  

 
Následně požádá zákonný zástupce ředitele školy o odklad povinné školní 
docházky (a tuto žádost zákonem stanoveným způsobem doloží) nejpozději do 30. 
dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
V takovém případě vydá ředitel školy následně také rozhodnutí o odkladu povinné 
školní docházky. Rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání 
zůstane sice pravomocné i nadále (není dán právní důvod pro jeho zrušení), 
nebude však v praxi realizováno, neboť dítě do prvního ročníku nenastoupí.  
Také v tomto případě je zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad 
povinné školní docházky, povinen dostavit se v následujícím školním roce opět 
k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání ve smyslu § 36 odst. 4 
školského zákona, a to opět do základní školy podle svého výběru. 


