
Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 

Odklad povinné školní docházky 

25.4., 26.4. a 27.4.2023 

1. Poučení účastníka správního řízení 

- O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitelka školy ve správním řízní 

na základě   § 37, odst.1 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. 

- Správní řízení ve výše uvedené věci je zahájeno (§44, odst.1 zákona č.500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) podáním žádosti o odkladpovinné 

školní docházky 

- Dle §36 odst.3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním 

rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této 

možnosti můžete využít 29.4. a 2. a 3.5.2023od 8.00 do 16.00, v budově Základní 

školy U Obory, Praha 10, Vachkova 630 v kanceláři vedení školy. Po uplynutí 

tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.   

- Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě, ve lhůtě do 30 dnů od zahájení 

řízení. 

- Dle §36 odst.4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit 

na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

- Dle §38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do 

spisu 

- Oprávněná úřední osoba: Mgr. Ivana Vodičková – ředitelka školy 

- Osoba oprávněná převzít žádost o odklad povinné školní docházky  

               Mgr. Marina Oftnerová, Ing. Lenka Zámostná, Mgr. Světlana Zábranská 

 

 

 

2. Poučení GDPR 

Při zjišťování a zpracování osobních údajů se škola řídí Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v platném znění. 

Požadované osobní údaje uvedené v Žádosti o odklad povinné školní docházky a 

v Dotazníku jsou vyžadovány na základě právních předpisů – Zákona č.561/2004 

Sb., školský zákon v platném znění, Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, a jsou uloženy ve správním spise v kanceláři ředitelky školy.  

 

Správní řízení č.j.: ……………………. 

V Praze:………………………… 

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………….. 

 


