
 

TIPY (NEJEN) PRO RODIČE: KDY A JAK 
ŘEŠIT ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?  

 

 

1. UVAŽUJETE o odkladu? 

 Posuďte sami, jestli Vaše dítě potřebuje odklad, nebo ne.  

 Využijte informace ze školky a zohledněte i další okolnosti (výsledky veřejně 
dostupných testů školní zralosti, doporučení logopeda atd.).   

2. CHCETE PODAT ŽÁDOST o odklad? 

 Pokud máte zájem o odklad školní docházky dítěte, budete k podání žádosti 
potřebovat vyjádření lékaře (či klinického psychologa) a posudek PPP/SPC.  

 O poskytnutí poradenské služby PPP/SPC můžete požádat i několik měsíců před 
zápisem, v PPP/SPC dítě objednají na konkrétní termín. 

 Termín vyšetření může být před i po termínu zápisu ve škole, do které budete dítě 
hlásit (nemusí jít o školu spádovou) a současně budete podávat žádost o odklad.  

3. POSOUZENÍ POTŘEBY odkladu 

 V PPP/SPC vyplníte žádost o poskytnutí poradenské služby nazvanou Informovaný 
souhlas s poskytnutím služby. Součástí je i vysvětlení obsahu vyšetření. 

 Coby zákonní zástupci dítěte můžete být přítomni celému vyšetření.  

 Výsledkem vyšetření je poradenská zpráva (posudek), která obsahuje posouzení 
(ne)vhodnosti zahájení školní docházky. 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o posudek, a nikoliv rozhodnutí, nelze se proti 
výsledkům odvolat.  

4. PODÁNÍ ŽÁDOSTI o odklad 

 Žádost o povolení odkladu podáváte řediteli školy v době zápisu (v průběhu dubna 
dle termínu konkrétní školy).  

 V rámci zápisu musíte dítě do školy současně vždy formálně přihlásit.  

 Součástí žádosti o odklad je posudek PPP/SPC a vyjádření lékaře (nebo klinického 
psychologa). Jde o jediné dvě podmínky podání žádosti o odklad, jiné neexistují.  

 Pokud posudek PPP/SPC či vyjádření pediatra zatím nemáte, ředitel školy vám 
poskytne adekvátní lhůtu k jejich dodání.  

http://spoluskola.cz/uploads/odklady_rozsirujici.pdf
http://spoluskola.cz/uploads/zapisy.pdf


 

 

 

 

Podrobnější informace o možnostech odkladu naleznete v textu Konkrétní 
podmínky pro podání žádosti o odklad školní docházky. 

Zajímají vás základní informace k zápisům dítěte do škol(k)y? Přečtěte si text Tipy 
(nejen) pro rodiče: Co je dobré vědět před zápisem dítěte do mateřské či základní 
školy? 

Nesouhlasíte s rozhodnutím ředitele školy o (ne)povolení odkladu? Postupujte 
stejně, jako v případě rozhodnutí ředitele o (ne)přijetí dítěte ke školní docházce. 
Více v textu Ochrana práv aneb co dělat při nepřijetí dítěte do školy? 

  

5. ROZHODNUTÍ o odkladu 
Povolení odkladu = nepřijetí dítěte ke vzdělávání z důvodu povoleného odkladu 
Nepovolení odkladu = přijetí dítěte ke vzdělávání 

 O povolení odkladu rozhoduje ředitel ZŠ, do které jste v rámci zápisu přihlásili své 
dítě.  

 Povolením odkladu ředitel rozhodne o nepřijetí dítěte ke školní docházce.    

 Odmítnutím odkladu ředitel rozhodne o přijetí dítěte ke vzdělávání. 

6. ODVOLÁNÍ proti nepovolení odkladu 
Vyhovění odvolání = zrušení rozhodnutí ředitele ZŠ, či rozhodnutí o povolení 
odkladu 
Zamítnutí odvolání = nepovolení odkladu 

 Proti rozhodnutí ředitele ZŠ (ne/povolení odkladu) se můžete odvolat do 15 dnů  
od převzetí rozhodnutí. 

 Odvolání podáváte opět řediteli školy, který buď odvolání vyhoví (a nově rozhodne  
o povolení odkladu), nebo jej postoupí odvolacímu orgánu – krajskému úřadu  
(v Praze magistrátu).  

 Odvolací orgán buď rozhodnutí zruší a vrátí řediteli školy k novému rozhodnutí, nebo 
rozhodne sám o přijetí, nebo odvolání zamítne. 

http://spoluskola.cz/uploads/odklady_rozsirujici.pdf
http://spoluskola.cz/uploads/odklady_rozsirujici.pdf
http://spoluskola.cz/uploads/zapisy.pdf
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http://spoluskola.cz/uploads/ochrana_prav.pdf
http://spoluskola.cz/uploads/odklady_rozsirujici.pdf


 

NA CO NEZAPOMENOUT? 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

RODIČE 
 Informujte se ve školce o posouzení potřeby/vhodnosti odkladu  
s předstihem. Nejlépe tři měsíce před zápisem do školy.  

 Ověřte si sami potřebu/vhodnost odkladu dítěte podle volně 
dostupných zdrojů (např. pomocí tzv. testů školní zralosti).  

 Pokud zjistíte, že by bylo lepší, aby dítě mělo odklad, objednejte se  
do PPP k vyšetření vhodnosti zahájení školního vzdělávání. V případě, 
že je dítě klientem SPC, požádejte o posouzení vhodnosti zahájení 
školního vzdělávání zde.   

 K žádosti o odklad přiložte posouzení odkladu z PPP/SPC a vyjádření 
lékaře (či klinického psychologa), a to i v případě, že s posudky 
nesouhlasíte. Odvolat se můžete proti rozhodnutí ředitele školy, 
nikoliv proti posouzení PPP/SPC či lékaře.  

 Žádost o odklad podejte v době zápisu řediteli školy, do které zároveň 
povinně přihlašujete dítě ke školní docházce.  

 Informujte školku, že budete žádat o odklad. Pokud ředitel školy dítěti 
odklad povolí, informujte zároveň co nejdříve školku, zda v ní bude dítě 
pokračovat v předškolním vzdělávání, nebo ho přihlásíte do jiné MŠ či 
do přípravné třídy ZŠ.  

 Nevyčkávejte s objednáním do PPP/SPC k posouzení vhodnosti 
zahájení školního vzdělávání až na dobu zápisu. Objednací lhůty bývají 
i několik týdnů. 

 Pokud s posouzením PPP nebo SPC nesouhlasíte, nepodávejte žádost  
o revizi k Národnímu pedagogickému institutu (NPI). V případě 
posouzení odkladu totiž nejde o posouzení speciálních vzdělávacích 
potřeb dítěte ani o přiznání podpůrných opatření.  

ŠKOLKY 
 Pracujte s předškoláky tak, abyste měli pro rodiče dostatek informací  
v případě, kdy uvažují o odkladu.  

 Nabídněte rodičům přehled zdrojů pro jejich vlastní posouzení 
vhodnosti odkladu (např. možnost využít veřejně dostupné testy školní 
zralosti ad.).   

 Poskytněte rodičům kontakty na PPP (případně SPC), v nichž mohou 
požádat o posouzení vhodnosti zahájení školního vzdělávání dítěte.   

 Požádejte rodiče, aby vám (jakmile ředitel ZŠ rozhodne o odkladu) dali 
vědět, zda dítě bude pokračovat v předškolním vzdělávání ve vaší 
školce. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu, z. s., květen 2021 

ŠKOLY 
 Mějte na webu školy dostupné informace pro rodiče umožňující vlastní 
posouzení dovedností předškoláka a vhodnost odkladu.   

 Mějte na webu školy jednoduše dostupný formulář s žádostí o odklad 
společně s vysvětlením postupu podání. 

 Mějte na webu školy uveřejněné kontakty na příslušná ŠPZ (PPP/SPC).  

 Poskytněte rodičům dostatečnou lhůtu k obstarání posouzení k odkladu. 

 Nepožadujte po rodičích Doporučení ŠPZ ke vzdělávání dítěte se SVP jako 
podklad pro rozhodování o odkladu.  

 Nepřijímejte nespádové děti, dokud není ukončeno přijímání všech dětí 
spádových, včetně těch, u nichž stále probíhá řízení o povolení odkladu. 
Pokud jim odklad nepovolíte, musíte je vždy přijmout přednostně před 
dětmi nespádovými a mít pro ně tedy volnou kapacitu. Rodiče nespádových 
dětí musejí vyčkat na ukončení přijímání ke vzdělávání všech spádových 
dětí. 

PORADNY 
 Nabízejte termíny vyšetření vhodnosti zahájení školní docházky nejlépe tak, 
abyste mohli vyjádření k odkladu vypracovat před zápisy v konkrétní škole.  

 Informujte rodiče o časovém průběhu celé poradenské služby, aby věděli, 
kdy budou mít k dispozici posouzení vhodnosti odkladu. 

 Nevyšetřujte v rámci posouzení vhodnosti zahájení školního vzdělávání 
speciální vzdělávací potřeby. Jde o jiný postup (podle vyhl. č. 27/2016 Sb.).  

 Nepožadujte po rodičích předem „závazné“ informace o tom, zda budou či 
nebudou žádat o odklad či zda bude dítě pokračovat ve vzdělávání ve vaší 
školce.  

 Povolení odkladu ředitelem školy se nerovná posouzení speciálních 
vzdělávacích potřeb (SVP) dítěte. Není proto potřebné, aby dítě absolvovalo 
i vyšetření SVP jen proto, že mu byl povolen odklad. Dítě nemá z důvodu 
odkladu automaticky Doporučení ŠPZ  ke vzdělávání pro žáky se SVP. 

 Neukončujte automaticky vzdělávání dítěte v případě, že mu ředitel ZŠ 
povolil odklad. Předškolní vzdělávání se poskytuje do zahájení školního 
vzdělávání nejpozději ve školním roce, kdy dítě dosáhne 8 let. Rozhodnutí  
o způsobu předškolního vzdělávání náleží pouze rodičům. 


