
          

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, 

příspěvková organizace 

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky 
 

 

Zákonný zástupce (jméno, příjmení)  ………………………………………………………...... 

 

Datum narození ……………………………………. 

 

Místo trvalého pobytu ................................................................................................................. 

 

Korespondenční adresa  ...……………………………………………………………………... 

 

Telefon ………………………….   Datová schránka ………………………… 

 

E - mail: ............................................................................... 

 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 

 

žádám o odklad povinné školní docházky o jeden rok pro syna – dceru: 

 

Jméno a příjmení dítěte ………………………………………………………………………… 

 

Datum narození: ………………………………………….. 

 

Důvod: …………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Svou žádost doložím  

 posouzením příslušného školského poradenského zařízení 

 odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

V případě, že správní řízení bude nutno přerušit do doby, než získám potřebná doporučující 

vyjádření, a poté ukončit přerušení řízení, vzdávám se ve smyslu § 72 zákona č. 500/2004 Sb., 

o správním řízení v platném znění, nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o 

přerušení řízení a informaci o ukončení přerušení řízení. 

 
Jako zákonný zástupce dávám svůj dobrovolný souhlas 13. ZŠ Plzeň, tj. správci osobních údajů, ke 

shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o mém dítěti (viz zápisový 

lístek žáka) pro účely odkladu plnění PŠD dítěte. Souhlas poskytuji pouze 13. ZŠ Plzeň, která bez zákonem 

stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. 

Souhlas je udělen ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu 

s evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR – General Data Protection 

Regulation). Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat písemnou či ústní 

žádostí a že v případě porušení ochrany osobních údajů dítěte může vznést námitku u dozorového úřadu. 13. ZŠ 

Plzeň je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně a automatizovaně, samostatně či prostřednictvím 

určených zpracovatelů, jejichž seznam poskytne škola na vyžádání. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze 

oprávněným zaměstnancům školy či zaměstnancům zpracovatele v míře nezbytné pro účely zpracování.  

13. ZŠ Plzeň zpracovává základní osobní údaje dětí, žáků a zákonných zástupců na základě zákonné povinnosti, 

a to především zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 

rodných číslech, v platném znění, a dalších prováděcích předpisů z těchto zákonů plynoucích pro účely vedení 

povinné školní dokumentace, výkaznictví a vedení nezbytné zdravotní dokumentace. 

 

Registrační číslo 



Prohlášení o vzájemné shodě 

 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené se žádostí o odklad povinné školní 

 

docházky na 13. ZŠ Plzeň bude vyřizovat zákonný zástupce ………………………………… 

 

 

 

V Plzni dne ……………………..     

 

 

 

 

……………………………………………   ……………………………….. 

     podpisy zákonných zástupců 

 

 

Přílohy: 

-  doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)  

-  doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa 


