
                                                                                                           Č. j.

ŽÁDOST 
O ODKLAD ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

1. Žadatel – dítě  : VZOR

Jméno a příjmení dítěte: ________Josef Novák   _____________________________________

Datum narození dítěte: ________10. 08. 2016______________________________________

Adresa trvalého pobytu: ________Polepy 842, 411 47 Polepy___________________________

zastoupený zákonným zástupcem – matkou, otcem, jiným – uveďte: ________________________*)

Jméno a příjmení: _______Jaroslava Nováková_______________________________

Datum narození: _________10. 11. 1985___________________________________

Adresa trvalého pobytu: __________Polepy 842, 411 47 Polepy_____________________

Adresa pro doručování **): ________________________________________________________

Kontakt***): telefon: __123456789______ e-mail: _novakjar.polepy@xxx.cz___

2. Adresát - škola  : Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice
Polepy 170, 411 47 Polepy

Podle ustanovení § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělání  (školský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  v souladu  s příslušnými  ustanoveními  zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), tímto žádám 
o odklad začátku povinné školní docházky shora jmenovaného dítěte o jeden školní rok. 
Ke své  žádosti dodám tuto přílohu: 1.  Doporučení příslušného školského poradenského zařízení.

2.  Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že podáním této mé žádosti je ve smyslu § 44 odst. 1
správního řádu zahájeno správní řízení v předmětné věci.
K okamžiku zahájení správního řízení byly shromážděny podklady, které tvoří spis sp. zn. _nevyplňujte______, 
do nějž má účastník řízení a jeho zákonný zástupce podle § 38 správního řádu právo nahlížet, pořizovat si z něj
výpisy a má právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Podle § 33 odst. 1 správního řádu se může dát účastník řízení zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem.
Podle § 36 odst. 1 a 2 správního řádu je účastník řízení oprávněn vyjádřit v řízení své stanovisko, dále navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy v řízení po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
Podle § 50 odst. 2 správního řádu je účastník řízení povinen poskytovat součinnost při opatřování podkladů pro
vydání rozhodnutí.
Další práva a povinnosti účastníků řízení vyplývají z příslušných ustanovení správního řádu. 

V Polepech dne ____1. 4. 2022________ ________Nováková_____________________
podpis zák. zástupce

Datum doručení: ____nevyplňujte______
Poznámka:
*) označte odpovídající variantu
**) uveďte pouze v případě, že doručovací adresa je odlišná od adresy trvalého pobytu
***) nepovinný údaj; vhodné do žádosti uvést s ohledem na pružnost správního řízení


