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V Jičíně 25.1.2021 
 

ŠKOLNÍ  ZRALOST 
 

CO ŘÍKÁ ZÁKON? 
 

Citace: Školský zákon 561/2004 Sb. 
 

 Paragraf 36 odstavec 4:  Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu  
(zápis do ZŠ)  k povinné školní docházce, a to v době zápisů od 1. dubna do 30. dubna 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
 Paragraf 37 odstavec 1: Není-li dítě do dovršení šestého roku věku tělesně nebo  

(odklad školní docházky) duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce 
dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní 
rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa.  

 

KAM SE OBRÁTIT?  
 

Pokud zákonný zástupce dítěte uvažuje o odkladu povinné školní docházky nebo si není ještě jistý nástupem 
dítěte do základní školy (např. nesoustředěnost, nesprávná řeč, snadná unavitelnost, neschopnost pracovat 
podle pokynů, nedostatečná motivace k práci školního typu, hravost apod.), může se objednat: 
 

BUĎ – Po domluvě MŠ a rodičů vyplní MŠ „Sdělení MŠ o dítěti“ (ke stažení za www.poradenstvikhk.cz 
→“dokumenty ke stažení“) a rodiče v tomto dokumentu podepíší poslední odstavec dokumentu, kdy 
žádají o poskytnutí poradenské služby. Následně doručí do PPP Jičín. 

 

NEBO - Rodič sám zažádá o vyšetření - (telefonicky, osobně nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí 
poradenské služby“ (ke stažení za www.poradenstvikhk.cz →“dokumenty ke stažení“) a následně 
požádá MŠ o vyplnění informací o dítěti („Sdělení MŠ o dítěti“) a doručení do PPP Jičín. 
 

Objednání doporučujeme v období leden - únor 2021. 
         

JAK PROBÍHÁ POZVÁNÍ do PPP a SPC:   
telefonicky na telefon uvedený zákonným zástupcem v žádosti 
nebo písemnou pozvánkou na adresu uvedenou v žádosti 
         

TERMÍNY POZVÁNÍ:   
-  budou sděleny zákonným zástupcům v měsících: BŘEZEN – DUBEN 
-  na vyšetření si rodiče mohou přinést předvyplněný „Dotazník pro rodiče předškoláků“ (ke stažení za 

www.poradenstvikhk.cz →“dokumenty ke stažení“), případně ho vyplní na místě 
 

 
KONTAKT:  
 PPP a SPC KHK, pracoviště Jičín, 17. listopadu 861, 506 01 Jičín  
 Tel.: 493 533 505, 733 544 134              
 e-mail: info@pppjicin.cz 
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