
 

KONKRÉTNÍ PODMÍNKY PRO PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  

CO JE ODKLAD? 

 Odklad je výjimka ředitele školy, v níž má dítě začít plnit povinnou školní docházku, 
k odložení nástupu o jeden školní rok. 

 Dodatečný odklad je odložení plnění povinné školní docházky o jeden školní rok poté, 
co dítě už do školy chodí a až při plnění povinné školní docházky bylo identifikováno, 
že dítě není pro školu přiměřeně tělesně a duševně vyspělé. 

 Dítě musí nastoupit do školy nejpozději ve školním roce, v němž dosáhne 8 let.  

 Není možné, aby dítě mělo povolený odklad a bez nástupu do školy mělo i dodatečný 
odklad.  

CO JE K ODKLADU POTŘEBA A KDO JEJ (NE)DOPORUČUJE?  

 Povinnou součástí žádosti o odklad je: 1) posouzení vhodnosti zahájení školního 
vzdělávání z příslušného školského poradenské zařízení (ŠPZ), tedy buď 
pedagogicko-psychologické poradny (PPP) či speciálně pedagogického centra (SPC) 
a 2) vyjádření lékaře (nebo klinického psychologa). Jde o jediné dvě podmínky 
žádosti o odklad, jiné neexistují. 

 PPP posuzuje vhodnost odkladu v době předškolního vzdělávání u dětí bez 
speciálních vzdělávacích potřeb. SPC posuzuje potřebnost odkladu u dětí  
s tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním a kombinovaným postižením, s vadami 
řeči nebo dětí s autismem.  

KDO O ODKLAD ŽÁDÁ?  

 Žádost o odklad podávají vždy rodiče (resp. zákonní zástupci) dítěte, a to řediteli 
školy, do které dítě přihlásili (nemusí se jednat o školu spádovou) k plnění povinné 
školní docházky.  

 Žádost o odklad je třeba podat v době zápisu do školy. Současně je zapotřebí dítě 
vždy také formálně přihlásit ke školní docházce. Pokud rodiče dítě do školy oficiálně 
nepřihlásí, hrozí jim (v případě, kdy ředitel školy odklad zahájení školního vzdělávání 
nepovolí) porušení zákonné povinnosti přihlášení dítěte k základnímu vzdělávání. 

 Rodiče podávají žádost řediteli školy na formuláři, který je jako školní dokument 
k dispozici na webu školy či na dostupném místě ve škole, popř. je na webu školy 
uveden kontakt, kde je možné formulář žádosti získat. 

 K žádosti rodiče přiloží posudek PPP/SPC a vyjádření lékaře (či klinického 
psychologa), viz níže.  

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


 

 

  

 K vydání posouzení PPP/SPC je nezbytné vyšetření dítěte. Rodiče musejí dítě 
objednat a požádat o poradenskou službu (formulář s názvem Informovaný souhlas  
s poskytnutím poradenské služby). Tato poradenská služba je zaměřená na vhodnost 
zahájení školního vzdělávání, nikoliv na posouzení speciálních vzdělávacích potřeb.  

 Rodiče coby zákonní zástupci dítěte mohou být přítomni celému vyšetření.  

 K vyšetření je vhodné se přihlásit v předstihu tak, aby měli rodiče posudek  
od PPP/SPC a vyjádření lékaře/klinického psychologa připraveno ideálně v době 
zápisu do školy.  

 O odklad mohou rodiče požádat, i když potřebná vyjádření nemají. Ředitel školy je 
povinen poskytnout přiměřenou lhůtu k jejich dodání.  

KDO O ODKLADU ROZHODUJE?  

 O odkladu rozhoduje vždy ředitel ZŠ. Tedy nikoliv PPP /SPC, rodiče nebo MŠ.  

 PPP/SPC vydává pouze odborné posouzení vhodnosti/potřeby odkladu. 

 Nejde o právní nárok, ředitel proto nemusí odklad povolit. 

 Povolením odkladu ředitel rozhodne o nepřijetí dítěte ke školní docházce.    

 Odmítnutím odkladu ředitel rozhodne o přijetí dítěte ke vzdělávání. V případě, že jde 
pro dítě o školu spádovou, je ředitel v případě odmítnutí odkladu povinen dítě 
přijmout bez ohledu na speciální vzdělávací potřeby. 

 Povolení odkladu ředitelem ZŠ není důvodem pro ukončení předškolního vzdělávání v 
MŠ, a to ani školkou, ani rodiči. Rodiče nejsou povinni přihlásit dítě do jiné MŠ nebo 
do přípravné třídy ZŠ. 

CO KDYŽ RODIČE NESOUHLASÍ S POSOUZENÍM ODKLADU  
V PPP/SPC? 

 Přestože rodiče nesouhlasí s výsledky vyšetření PPP/SPC (či lékaře) k odkladu, není 
možné je nijak rozporovat. Nejedná se totiž o rozhodnutí, ale pouze posudek sloužící 
jako podklad pro ředitele ZŠ, který rozhodne, zda dítěti odklad povolí, nebo ne. 

 Stejně tak nelze podat ani žádost o revizi k Národnímu pedagogickému institutu 
(NPI), protože se v tomto případě nejedná o posouzení speciálních vzdělávacích 
potřeb dítěte a přiznání podpůrných opatření.  



 

 

 

Jednoduché kroky, jak postupovat při podání žádosti o odklad naleznete v textu 
Tipy (nejen) pro rodiče: Kdy a jak řešit odklad školní docházky?  

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? 

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?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu, z. s., květen 2021 

CO KDYŽ RODIČE NESOUHLASÍ S ROZHODNUTÍM ŘEDITELE 
ŠKOLY O (NE)POVOLENÍ ODKLADU? 

 Jedná se o správní řízení. Rodiče tedy postupují stejně jako v případě rozhodnutí 
ředitele školy o (ne)přijetí ke školní docházce.  

 Odvolání podávají řediteli školy do 15 dnů. Ten buď své rozhodnutí změní (vyhoví 
odkladu), nebo předá rozhodnutí o odvolání správnímu odvolacímu  
orgánu – krajskému úřadu (v Praze magistrátu).  

 Odvolací orgán buď rozhodnutí zruší a vrátí řediteli k novému rozhodnutí, nebo 
rozhodne místo ředitele sám o odkladu, nebo odvolání zamítne (rozhodne o přijetí ke 
vzdělávání). 

http://spoluskola.cz/uploads/odklady.pdf
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