
Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb, 

příspěvková organizace 

Okružní 57, 352 01 Aš, tel.: 354 525 610, 731 454 400 

e-mail: okruzni@zsmsok.eu; reditelka@zsmsok.eu; www.zsmsok.cz  

 

ŽÁDOST 

o odklad povinné školní docházky 

 
Žadatel (zákonný zástupce):  

Jméno, příjmení:   ___________________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu: ___________________________________________________________ 

Kontaktní adresa:  ___________________________________________________________ 

Kontakty:              ________________   ____________________  _________________ 

             telefon   e-mail       datová schránka 

 
Podle ustanovení § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) žádám Základní školu a mateřskou školu Aš, Okružní 57, okres Cheb, 

příspěvkovou organizaci o odklad povinné školní docházky 

 
Jméno dítěte    _____________________________________________________  

Datum a místo narození  _____________________________________________________ 

Odůvodnění    _____________________________________________________ 
 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání  

a s odkladem školní docházky bude vyřizovat zákonný zástupce (jméno a příjmení):   

______________________________________________________________ 
 

V Aši dne ____________    Podpis žadatele:  ___________________________ 

 
Přílohy (2 povinné přílohy): 
 

Stanovisko školského poradenského zařízení (druhá strana dokumentu) 
 

Stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa (druhá strana dokumentu) 

 
Poučení:  

1. Škola rozhodne o vaší žádosti do 30 dnů od data, kdy obdrží řádně vyplněnou žádost a obě doporučující 

přílohy. Pokud do tohoto termínu nebudou doloženy doporučující přílohy, bude řízení o povinné školní 

docházce přerušeno do 31. července 2022. Po tomto termínu bude dítě přijato k základnímu vzdělávání. 

2. Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte 

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete 

po předchozí domluvě v pracovní dny v kanceláři školy ve lhůtě do sedmi pracovních dní 

od podání žádosti vždy od 7.00 h do 15.00 h. Podle § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisky a máte 

nárok na pořízení kopie spis nebo jednotlivých dokumentů. Při vyžádání o nahlédnutí do spisu 

je nutné se prokázat průkazem totožnosti. 
 

_______________________________ 

                    Podpis zákonného zástupce 

Podací razítko 
Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, 

okres Cheb, příspěvková organizace 

Datum doručení   2022  

Číslo jednací    /2022 

Počet listů   1 

Počet listů příloh 0 
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Stanovisko školského poradenského zařízení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa: 

 


