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OZNÁMENÍ O PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŽÁKA V ZAHRANIČÍ 

 

V souladu s § 38 zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o 

základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 

pozdějších předpisů oznamuji plnění povinné školní docházky v zahraničí. 

 

1. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 

Jméno a příjmení:  

Adresa trvalého 

pobytu: 

 

 

 

Adresa pro 

doručování písemností 
(není-li shodná s adresou 

trvalého pobytu): 

 

Telefon:  Email:  

 

2. ŽÁK/ŽÁKYNĚ 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  Třída:  

Adresa trvalého 

pobytu: 

 

 

 

Adresa školy, kterou v 

zahraničí bude 

žák/žákyně 

navštěvovat: 

 

 

 

 



3. DALŠÍ INFORMACE 

Předpokládaná doba plnění školní docházky 

v zahraničí od - do: 

 

 

Mám zájem o vykonání zkoušek z vybraných 

předmětů na ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8:  

(ANO – NE) 

 

 

Jako zákonný zástupce dítěte prohlašuji, že po ukončení každého školního roku (tj. 1x 

ročně) zašlu na adresu kmenové školy vysvědčení žáka ze školy mimo území České 

republiky včetně jeho překladu do českého jazyka. 

 

 

 

V Olomouci dne …………………… 

                         ....................................................  

podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

Plnění povinné školní docházky ve škole mimo území České republiky nebo v zahraniční škole na území České 

republiky § 18  

(1) Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může na základě žádosti 

zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou 

školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky (dále jen 

„zkoušející škola“).  

Zkouška se koná:  

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,  

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České 

republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání,  

c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a ze 

vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

 

(2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka ze školy mimo 

území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě 

pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného 

překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení 

 

(3) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění 

povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky za období 

nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem kmenové 

školy. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně 

ověřeného překladu. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 


