
Výňatky ze zákona 561/2004 Sb. 
§ 36 - Plnění povinnosti školní docházky 
§ 37 - Odklad povinné školní docházky 

 
§ 36 

Plnění povinnosti školní docházky 
 (1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního 
roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen „povinná školní docházka“). 
 
(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného 
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se 
povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České 
republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a účastníky řízení o udělení mezinárodní 
ochrany. 
 
(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v 
době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné 
školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 
jeho zákonný zástupce.  
 
(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 
15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní  docházku. 
 
(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem 
ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová 
škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu ... 
... 
(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon 
ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a 
to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. 
 
 

§ 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, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden 
školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do 
zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
... 
 (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. 
 


