
Zákonní zástupci žádají o zařazení dítěte do 
PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 

a) Současně žádají o ODKLAD školní docházky 

Zákonný zástupce: 

• vyplní Žádost o odklad povinné školní docházky a Žádost o 
zařazení dítěte do přípravné třídy (podepsanou oběma ZZ) 

• přiloží kopii rodného listu dítěte 
• doloží doporučení k odkladu i k zařazení do přípravné třídy: 

o příslušného školského poradenského zařízení (PPP)    
o dětského pediatra (nebo odborného lékaře nebo klinického 

psychologa) 
o (Nutná obě, kde bude uvedeno doporučující stanovisko k 
obojímu. Pokud tato doporučení zatím nemáte, pošlete 
žádost bez nich, škola přeruší správní řízení až do doby 
dodání chybějících dokumentů a poté vydá rozhodnutí.) 

• všechny dokumenty předá: 
1. poštou na adresu Ředitelství  ZŠ a MŠ Buchlovice, 

Komenského 483, 687 08 Buchlovice 
2. osobně – žádosti přijímá Mgr. Mikulíková nebo Bc. 

Janíková 
3. prostřednictvím datové schránky: sxkcnh7 
4. prostřednictvím poštovní schránky u vchodu do staré 

budovy na ZŠ 

(zaslání naskenovaných žádostí není považováno za oficiální žádost, platné jsou 
pouze žádosti s elektronickým podpisem) 

b) v posledním roce předškolního vzdělávání BEZ 
ODKLADU povinné školní docházky 

Zákonný zástupce: 

• vyplní Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy (podepsanou 
oběma ZZ) 

• přiloží kopii rodného listu dítěte 
• doloží doporučení ke vzdělávání dítěte v přípravné třídě: 

https://zsbu.cz/wp-content/uploads/2021/03/zadost-o-odklad-2021-2022.docx


o příslušného školského poradenského zařízení (PPP)    
o dětského pediatra (nebo odborného lékaře nebo klinického 

psychologa) 
o (Nutná obě doporučení. Pokud tato doporučení zatím 

nemáte, pošlete žádost bez nich, škola přeruší správní řízení 
až do doby dodání chybějících dokumentů a poté vydá 
rozhodnutí.) 

• všechny dokumenty předá: 
o poštou na adresu Ředitelství  ZŠ a MŠ Buchlovice, 

Komenského 483, 68708 Buchlovice 
o osobně – žádosti přijímá Mgr. Mikulíková nebo Bc. 

Janíková 
o prostřednictvím datové schránky: sxkcnh7 
o prostřednictvím poštovní schránky u vchodu do staré 

budovy na ZŠ 

(zaslání naskenovaných žádostí není považováno za oficiální žádost, platné jsou 
pouze žádosti s elektronickým podpisem) 
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