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INFORMACE PRO RODIČE
PŘED NÁSTUPEM PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
Vážení rodiče,
v souvislosti s novelou školského zákona si Vás dovolujeme informovat o změnách, které týkají
předškolních dětí, u nichž rodiče žádají o předčasný nástup do 1. třídy či pro své dítě budou žádat
ředitele základní školy o odklad povinné školní docházky.
Předčasný nástup do 1. třídy

… Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být
přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o
to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné
školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí
dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného
lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.“. (§ 36 odstavec 3)

Odklad povinné školní docházky
„Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně
zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží
ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky
lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“. (§ 37 odstavec 1)

Z uvedeného ustanovení novely školského zákona vyplývá, že k doporučení odkladu u Vašeho dítěte
nebude vyžadováno vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, ale pouze jedno
doporučení, a to školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.
Účinnost výše uvedených změn v souladu s novelou školského zákona č.49/2009 Sb.
je v platnosti od 5.března 2009.
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