
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 

 

Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná jako příslušný správní 

orgán rozhodla v souladu s § 36, §46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e), §183 odst. 2 zákona 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, takto: 

 

Reg. č. žádosti Výsledek            Reg. č. žádosti           Výsledek

2018/1   přijat/a 

2018/2   přijat/a 

2018/3   přijat/a 

2018/4   přijat/a 

2018/5   přijat/a 

2018/6   přijat/a 

2018/7   přijat/a 

2018/8   přijat/a 

2018/9   přijat/a 

2018/10  přijat/a 

2018/11  přijat/a 

2018/12  přijat/a 

2018/13  přijat/a 

2018/14  přijat/a 

2018/15  přijat/a 

2018/16  přijat/a 

2018/17  přijat/a 

2018/18  přijat/a 

2018/19  přijat/a 

2018/20  přijat/a  

2018/21  přijat/a  

2018/22  přijat/a 

2018/23  přijat/a  

2018/24  přijat/a 

2018/25  přijat/a 

2018/26  přijat/a 

2018/27  přijat/a 

2018/28  přijat/a 

2018/29  přijat/a 

2018/30  přijat/a 

2018/31  přijat/a 

2018/32  přijat/a 

2018/33  přijat/a 

2018/34  přijat/a 

2018/35  přijat/a 

2018/36  přijat/a 

2018/37  přijat/a 

2018/38  přijat/a 

2018/39  správní řízení přerušeno 

2018/40  přijat/a 

2018/41  přijat/a 

2018/42  přijat/a 

2018/43  přijat/a 

 



Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 

S ohledem na platnou legislativu Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres 

Karviná upozorňuje, že žádosti o odklad musí být doloženy doporučením školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra) v termínu do 30. 4. 2018. 

 

Rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky není výsledkem správního řízení, 

a proto mimo jiné nenabývá právní moci, nelze se proti němu odvolat, nevztahují se na něj 

požadavky pro doručování správního rozhodnutí (doručování do vlastních rukou). 

Rozhodnutím ve správním řízení je pouze rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad 

povinné školní docházky [§ 165 odst. 2 písm. c) školského zákona]. 

 

Základní kombinace povinností a práv spojené se zápisem k povinné školní docházce a 

odkladem povinné školní docházky jsou následující: 

 Jestliže zákonný zástupce při zápisu rovnou požádá o odklad povinné školní docházky a 

žádost náležitě doloží, pak ředitel vydá pouze rozhodnutí o odkladu (mimo správní řízení) 

a nevydá rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání; zákonný zástupce dítěte, kterému 

byl povolen odklad, je povinen znovu požádat o přijetí k plnění povinné školy docházky 

od následujícího roku; zákonný zástupce může požádat o přijetí k plnění povinné školní 

docházky i na jinou školu, než je ta škola, jejíž ředitel vyhověl žádosti o odklad. 

 Jestliže zákonný zástupce požádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte až po 

vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, ředitel školy vydá rozhodnutí 

(mimo správní řízení) o odkladu povinné školní docházky; rozhodnutí o přijetí 

k základnímu vzdělávání nabude právní moci a bude pravomocné (není právní důvod pro 

jeho zrušení), avšak v praxi se neuplatní; odkladem povinné školní docházky se přijetí 

automaticky „nepřetahuje“ do následujícího školního roku ‒ i v tomto případě je zákonný 

zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad, povinen znovu požádat o přijetí k plnění 

povinné školy docházky od následujícího roku. 

 Jestliže ředitel základní školy žádosti o odklad vyhoví a zákonní zástupci si následně 

odklad rozmyslí, rozhodnutí o povolení odkladu (vydané mimo správní řízení) se 

neuplatní; v tomto případě rodič musí požádat o přijetí dítěte k plnění povinné školní 

docházky v takovém termínu, aby bylo rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní 

docházky vydáno a nabylo právní moci do zahájení daného školního roku. 

 

 



Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná 

U dětí narozených v období 1. 9. – 31. 12. 2012 je nutné doložit doporučení školského 

poradenského zařízení také v termínu do 30. 4. 2018. 

Do té doby je správní řízení přerušeno. 

 

 

 

 

 

 

 


