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Informace k VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI v š.r. 2018/2019
Vážení rodiče,
pokud máte doma předškoláčka a uvažujete o tom, že podáte žádost o odklad školní
docházky (OŠD) Vašeho dítěte o 1 rok, máme pro Vás několik informací:
V tomto školním roce (2018/2019) musejí být do školy zapsány všechny děti narozené v období
1.9.2012 – 31.8.2013.
Termín zápisu se u jednotlivých škol liší, ale vždy probíhá v době od 1. do 30.dubna.
Žádost o odklad školní docházky se podává při zápisu do školy. K podání žádosti o OŠD budete
potřebovat:
1) vyplněný formulář žádosti rodičů o OŠD vydaný příslušnou školou
2) originál nebo ověřenou kopii vyjádření (doporučení) školského poradenského zařízení
(pedagogicko psychologické poradny /dále PPP/ nebo speciálně pedagogická centra /dále SPC/).
3) vyjádření (doporučení) odborného lékaře nebo klinického psychologa - originál nebo
ověřenou kopii
Pokud rodiče v době zápisu nemají všechny potřebné dokumenty k dispozici, přeruší ředitel
školy správní řízení po dobu nutnou k obstarání zmiňovaných dokumentů
●

K organizaci vyšetřování školní zralosti v PPP Barunčina 11, Praha 4 – Modřany:

Podle Školského zákona (č.49/2009) pokud není dítě po dovršení šestého roku věku přiměřeně
vyspělé, může ředitel školy odložit začátek jeho školní docházky.
Vyšetření školní zralosti provádíme proto tak, aby se termín vyšetření co nejvíce blížil k šestým
narozeninám dítěte. Objednávky k vyšetření dětí narozených v období září – leden přijímáme tedy v
průběhu října 2018 až ledna 2019, děti později narozené můžete objednávat k vyšetření od února
2019.
Vyšetření u nás trvá zhruba 1,5 hodiny.
Do poradny s sebou prosím přineste školkou vyplněný „Dotazník MŠ o dítěti“ –varianta
„předškolní děti" (formuláře má školka).
•

Pokud máte v úmyslu žádat o předčasný nástup dítěte do školy, termín vyšetření Vašeho dítěte
bude v měsíci červnu, objednávky přijímáme od března 2019 (rovněž v tomto případě budeme
potřebovat vyplněný Dotazník MŠ o dítěti).
pracovníci poradny

