
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace 

(se sídlem Těrlická 969/24, Horní Suchá, 73535) 

 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky dítěte 
 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace, v zastoupení ředitelkou 

školy, Mgr. Romanou Zahradníkovou, jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 37, 

§ 165 odst. 2 e, § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a podle § 67, § 68 a       

§ 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, ve správním řízení o žádosti o odklad 

povinné školní docházky dítěte ve školním roce 2022/2023 takto: 

 

Na základě posouzení a vyhodnocení žádosti o odklad povinné školní docházky dítěte se 

odkládá začátek povinné školní docházky o jeden školní rok uchazečům s níže uvedeným 

registračním číslem. Povinnou školní docházku zahájí ke dni 1. září 2023. 

 

ZŠ – 14/2022

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění (tzn. do 19. 05. 2022), 

a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství, 

mládeže a sportu se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava. 

 

 

Zákonní zástupci, kteří žádali pro své dítě odklad školní docházky nebo zařazení do přípravné 

třídy základní školy, eventuálně předčasný nástup k základnímu vzdělávání a nedodali škole 

potřebné dokumenty – doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a 

doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa, prosíme o doložení 

těchto dokumentů v nejkratším možném termínu. O odkladu povinné školní docházky nebo 

zařazení do přípravné třídy základní školy vydá ředitel školy rozhodnutí ihned po doručení 

těchto dokumentů, nejpozději však do data uvedeného v dokumentu Usnesení o přerušení 

správního řízení, jež tito zákonní zástupci dostali ke kontrole a podpisu v den přijímacího 

řízení. Pokud zákonný zástupce nedodá potřebná potvrzení do data uvedeného v tomto 

dokumentu, dítě musí nastoupit do prvního ročníku. Při nedodání dokumentů u předčasného 

nástupu k základnímu vzdělávání nemůže být dítě do prvního ročníku přijato a pokračuje 

v realizaci předškolního vzdělávání. 

 

ZŠ – 02/2022 – neuzavřený zápis 

ZŠ – 04/2022 – neuzavřený zápis 

ZŠ – 10/2022 – neuzavřený zápis 

ZŠ – 27/2022 – neuzavřený zápis 

ZŠ – 30/2022 – neuzavřený zápis 

ZŠ – 33/2022 – neuzavřený zápis 

ZŠ – 39/2022 – neuzavřený zápis 

ZŠ – 41/2022 – neuzavřený zápis 

ZŠ – 48/2022 – neuzavřený zápis 

ZŠ – 56/2022 – neuzavřený zápis

 

 

 

 

Zveřejněno dne: 04. 05. 2022                Mgr. Romana Zahradníková 
              ředitelka školy 
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