Ředitelství školy
Základní škola a Mateřská škola Teplice,
Koperníkova 2592
415 01 Teplice

OZNÁMENÍ
O PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ZAHRANIČÍ

Zákonný zástupce (jméno a příjmení): __________________________________________________
bydliště: ___________________________________________________________________________

Oznamuje
ředitelství Základní školy a Mateřské školy Teplice, Koperníkova 2592
jímž jménem jedná Mgr. Bc. Hana Amlerová, ředitelka školy,
že žák/žákyně (jméno a příjmení): ______________________________________________________
narozen/a: ____________________________

v _________________________________________

bydliště: ___________________________________________________________________________
st. občanství: _______________________________________________________________________
bude v době od: ________________________________ do: ________________________________
plnit povinnou školní docházku podle ustanovení § 38 odst. 1 a) zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, v platném znění, v zahraniční škole
Místo pobytu v zahraničí: _____________________________________________________________
Podle ustanovení § 38 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, musí žák v zahraniční škole nastoupit
nejpozději do dvou týdnů. Ve smyslu ustanovení § 38 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném
znění, (dále jen „školský zákon“) musí po návratu neprodleně nastoupit zpět do Základní školy a Mateřské
školy Teplice, Koperníkova 2592 popř. do školy, kterou zákonný zástupce zvolí ve smyslu ustanovení § 49
odst. 1 školského zákona.
Zákonný zástupce byl poučen o lhůtách spojených s nástupem žáka po pobytu v zahraničí včetně
zákonných opatření ve shora uvedené věci (povinnosti vyplývající z plnění povinné školní docházky).
Doložit musí: Originály vysvědčení za dobu pobytu v zahraničí (školská zpráva), popř. čestné prohlášení
zákonného zástupce potvrzující žákovo plnění povinné školní docházky v zahraniční škole. Překlady
originálů vysvědčení musí být ověřené. Vykonat musí: Zkoušky se konají v souladu s ustanovením § 18 až
§ 21 vyhlášky č. 48/2005 Sb., vyhláška o základním vzdělávání v platném znění. O konkrétní podobě
doplňkových zkoušek rozhodne ředitelka školy po návratu ze zahraničí.

Vyplní škola:
Totožnost zákonného zástupce ověřena dle ___________________ . Podpis: ____________________
podpis zákonného zástupce: ___________________________________ dne: ___________________
podpis ředitelky školy: ________________________________________ dne: __________________

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb.,
o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

