Jak postupovat, pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst.
1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného
zástupce dítěte, doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
nebo odborného lékaře. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely
odkladu začátku povinné školní docházky může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.
Poradenským zařízením je pedagogicko-psychologická poradna. Doporučujeme vždy navštívit PPP.
Pokud tedy nevíte, zda je Vaše dítě školně zralé, obraťte se na Pedagogicko-psychologickou poradnu
v Mostě (tel. 476 708 847), kde Vám dítě odborně vyšetří a doporučí další postup. Zde také získáte jedno
ze dvou výše zmíněných doporučení. Vyšetření je však lepší provádět až na jaře, neboť od zápisu může
dítě hodně vyspět, tzn. u zápisu se bude jevit jako nezralé, ale po několika měsících už bude naopak plně
zralé.
Pokud budete mít doporučení z PPP nebo odborného lékaře, přijďte do školy, kde si podáte žádost o
odklad. Ředitel školy pak rozhodne o odkladu.
Pokud bude mít Vaše dítě odklad, je možné, aby chodilo do přípravné třídy nebo do posledního ročníku
mateřské školy. Zde totiž najde podnětné prostředí pro své „dozrání“. Není dobré mít dítě doma, pokud
s dítětem rodiče cíleně nepracují.
Budete-li mít zájem o přípravnou třídu, informujte se opět v pedagogicko-psychologické poradně. Pro
zařazení do přípravné třídy je nutné doporučení PPP. Nezapomeňte, že požádat o přijetí do přípravné
třídy musíte do konce května.
Přípravnou třídu nabízí i naše škola. Pokud o ni projevíte zájem, informace Vám podáme při
zápisu či kdykoliv jindy. V přípravné třídě se děti cíleně připravují na školní docházku pod vedení
kvalifikované učitelky, zároveň si zvykají na prostředí a režim školy.
Na závěr jedna důležitá informace. Negativní vliv na dítě může mít jak předčasné zařazení dítěte do
školy, tak také zbytečný odklad v době, kdy je dítě školně zralé a „nastartované“ do školy. Není dobré
žádat o odklad s tím, že „dítěti prodloužíte dětství“.
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