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§ 37 Odklad povinné školní docházky 
 
(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li 
o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. kv ětna kalendá řního roku, v n ěmž má dít ě zahájit 
povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, 
pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, 
nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního 
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
 
(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti 
odkladu povinné školní docházky. 
 
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo 
duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného 
zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné 
školní docházky na následující školní rok. 
 
(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, 
doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo 
v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte. 
 
 
§ 46 Organizace základního vzd ělávání 
 
(1) Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu 
s § 36 odst. 4, a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje 
ředitel školy za podmínek stanovených v § 36. 
 
(2) Základní vzdělávání v základní škole má 9 ročníků a člení se na první stupeň a druhý stupeň. První 
stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. V místech, 
kde nejsou podmínky pro zřízení všech 9 ročníků, lze zřídit základní školu, která nemá všechny 
ročníky. 
 
(3) Základní vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají ve třídách nebo 
školách s upraveným vzdělávacím programem, může s předchozím souhlasem ministerstva trvat 
deset ročníků; první stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem a druhý stupeň sedmým až desátým 
ročníkem. 
 
 
§ 165 
 
(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje 
o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: 
a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti 
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3, 
b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, 
zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do 
přípravné třídy základní školy podle § 47, 
c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docház ky podle § 37, 
d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2, 
e) přijetí k základnímu vzd ělávání podle § 46, p řestupu žáka podle § 49 odst. 1, p řevedení žáka 
do jiného vzd ělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žá dosti o povolení pokra čování 
v základním vzd ělávání podle § 55 odst. 2, 
f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 
a následujících a v konzervatoři podle § 88, 



g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku 
podle § 66 a 97, 
h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1, 
i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 
odst. 2 a 4, 
j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100, 
k) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41. 
 


