Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
ŽADATEL (účastník řízení)

údaje o dítěti

Příjmení: …………………………………………………………… Jméno: …………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………
žádá prostřednictvím svého ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

údaje o rodiči - zákonném zástupci

Příjmení: …………………………………………………………… Jméno: ………………………………………………………….
Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování písemností: ………………………………………………………………………………………………………………………
(není-li shodná s místem trvalého pobytu)

Kontaktní údaje *

*nepovinné osobní údaje

Telefonický kontakt:* ………………………………………………

e-mailová adresa:* …………………………………………………………

o ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro školní rok 2019/2020 základní školu,
jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 (se sídlem Hovorčovická 1281/11, Praha 8).
Stručné zdůvodnění žádosti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V ………………………………………………… dne …………………………………
Čestně prohlašuji, že údaje mnou uvedené v žádosti jsou pravdivé.
V případě nepřítomnosti druhého zákonného zástupce je nutné doložit jeho písemný souhlas / plnou moc.

………………………………………
podpis zákonného zástupce

Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše
podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí
k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti
dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:
1. Byl(a) jsem informován(a) o povinnosti předškolního vzdělávání a způsobech jejího plnění, o možnosti vyrovnat
1. nerovnoměrnosti vývoje mého dítěte docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy.
2. Byl(a) jsem informován(a) o tom, jak můžu do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.
3. Byl(a) jsem informován(a) o tom, že Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 je správcem osobních údajů.
3. Byl(a) jsem rovněž seznámen(a) s tím, kde naleznu informace o zpracování svých osobních údajů
3. (na webové stránce školy www.zshovorcovicka.cz v záložce Zásady zpracování osobních údajů).
(https://www.zshovorcovicka.cz/doma/zasady-zpracovani-osobnich-udaju)

………………………………………
V případě nepřítomnosti druhého zákonného zástupce je nutné doložit jeho písemný souhlas / plnou moc.

Žádost přijata dne: …………… 2019

podpis zákonného zástupce

Registrační číslo žádosti: ………OŠD/2019-20

uděluje škola

Povinné přílohy žádosti
1. Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

2. Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

jsou *

*nehodící se škrtněte

součástí této žádosti – samostatné  počet listů příloh: ………
V případě, že bude nutno správní řízení přerušit do doby, než dodám potřebná doporučující vyjádření a poté bude nutno
přerušení řízení ukončit, vzdávám se ve smyslu § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění nároku
na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o přerušení řízení a rozhodnutí o ukončení přerušení řízení.

………………………………………
V případě nepřítomnosti druhého zákonného zástupce je nutné doložit jeho písemný souhlas / plnou moc.

podpis zákonného zástupce

POSOUZENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
(pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

Doporučuji – nedoporučuji * odklad povinné školní docházky.

* nehodící se škrtněte

Stručné zdůvodnění:

Datum:

Razítko a podpis:

POSOUZENÍ ODBORNÉHO LÉKAŘE NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA
Doporučuji – nedoporučuji * odklad povinné školní docházky.
Stručné zdůvodnění:

Datum:

Razítko a podpis:

*

nehodící se škrtněte

§ 34a školského zákona, v platném znění:

Poučení rodičů - není třeba tisknout

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění
(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky,
kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského
státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se
povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat
na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se
nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
(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. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské
školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové
mateřské školy.
(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních
dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního
vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu
s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení
se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou
o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu
provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.
(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání
stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů
nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte
nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
(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,
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.

