
 1 

 

    DOBŘANY 2, 518 01 DOBRUŠKA, trivium@trivium.cz, www.trivium.cz; IČ: 64829804, TEL: 494665240 

Č.Ú. 8212150277/0100 KB Nové Město nad Metují, Inkasa: 43-7678600247/0100 

 

 

 

 

 

 

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 30. dubna 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: 

 

1) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a  

 

2) odborného lékaře (nebo klinického psychologa).  

 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 

osmý rok věku. 

 

 

K pojmu "odborný lékař" pro účely tohoto zákona zaujalo MŠMT následující stanovisko (č. j. 

20556/2005-14 ze dne 31. 5. 2005): 

 

"Zákon č. 561/2004 Sb., předpokládá v § 37 odst. 1 pro doložení žádosti o odklad povinné školní 

docházky doporučující posouzení …..  S ohledem na stále se množící žádosti o výklad pojmu 

"odborný lékař" je třeba uvést následující. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 

pozdějších předpisů, v § 35 odst. 1 stanoví, že základním článkem zařízení ambulantní péče jsou 

ordinace praktických lékařů, popřípadě ordinace dalších odborných lékařů. Z tohoto ustanovení je 

tedy nutné dovodit, že pro účely tohoto zákona se odborným lékařem rozumí rovněž praktický lékař. 

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 

pozdějších předpisů, stanoví v příloze obory specializovaného vzdělávání lékařů. Mezi tyto 

specializační obory jsou mj. zařazeny rovněž obory dětské lékařství nebo praktické lékařství pro děti 

a dorost. 

S ohledem na výše uvedené lze tedy konstatovat, že odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní 

stav dítěte pro účely odkladu povinné školní docházky může být v konkrétním případě rovněž dětský 

lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k doporučení odložení 

začátku školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V 

případě, že je dítě v lékařské péči především z důvodu jiných zdravotních potíží, je vhodné, aby takové 

posouzení provedl ten odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. 

alergolog, neurolog, kardiolog atd. Uvedené se obdobně vztahuje na případy uvedené v § 42, § 48 a § 

49 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb." 
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