
3. Základní škola Holešov 
 769 01  Holešov, Družby 329 

 

IČO: 70841471, 573 503 140, e-mail: kancelar@3zshol.cz, www.3zshol.cz 

 
Žadatel: 
 

Jméno a příjmení, titul:  …………..…………………………………………………….…  

Datum narození:   …………………………………………………………………... 

Místo trvalého pobytu:  …………………………………………………………………… 

Adresa pro doručování (není-li shodná s místem trvalého pobytu):  

    .....................…………………………………………….............. 

Telefonní kontakt:       ………………………………………………………………….... 

 
 

Žádost 
 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 

žádám o odklad povinné školní docházky 

 
Jméno a příjmení dítěte:  …………………………………………………………….…….. 

Datum narození:   …………………………………………………………………… 

Místo trvalého pobytu:  …………………………………………………………………… 

 

K vyřízení žádosti je třeba do 30. 4. 2019 doložit dvě doporučení:  

1. posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) 
2. posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa 
 

 

Beru na vědomí, že poslední rok předškolního vzdělávání je podle §34 zákona č. 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, povinný.  
 
 

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání 
(§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole, zřízené obcí nebo 
svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě 
cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro 
dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle 
odstavce 5.   
 
(5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí 
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do 
mateřské školy, 
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy 
speciální podle § 47 a § 48a, 
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c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění 
povinné školní docházky dle § 38a. 
 
(6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle 
odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. 
Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná 
povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 
 

 

V Holešově, dne 26. 4. 2019           ……………………………………………. 

             Podpis zákonných zástupců dítěte 

 

 
 
 
Došlo dne, spisová značka (vyplní škola): 
 
 
 
Informace o zpracování osobních údajů: 
 

Správcem Vašich osobních údajů je 3. Základní škola Holešov, Družby 329, 769 01 Holešov. 
Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti. 
1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání odkladu povinné školní docházky Vašeho dítěte do 

základní školy a dále pak po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se 

zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a nejsou předávány dalším subjektům.  

2. Další potřebné informace o Vašich právech se správou osobních údajů naleznete na webových stránkách školy 

www.3zshol.cz v odkazu Ochrana osobních údajů – Pravidla pro ochranu osobních údajů. 
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