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OZNÁMENÍ O PLNĚNÍ POVINNÉ 

ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
 

 
V souladu s ustanovením § 38, odst. 4 zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, vám předkládám toto 

oznámení o plnění povinné školní docházky svého 

dítěte.  

 

Podací razítko školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ O PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
 

Oznamuji Vám, že můj syn/moje dcera jménem ……………………………….…………… 

 

nar. ………………………. bude od ………………………………….. plnit povinnou školní 

 

docházku (dále PŠD): * vyznačte příslušnou variantu 

 

a) ve škole mimo území České republiky (v zahraničí), 

b) ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, 

c) v zahraniční škole na území České republiky, 

d) v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol, 

e) v zahraničí formou individuální výuky. 
(Upozornění školy: Zákonný zástupce žáka je v případě a), b), d) povinen jej přihlásit do školy nejpozději do 

dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.) 

 

Předpokládaná doba plnění PŠD výše uvedeným způsobem: …………………………………. 

 

V souladu s § 38, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Vám oznamuji své 

rozhodnutí, že můj syn/moje dcera bude i nadále / nebude nadále* žákem/žákyní Vaší 

školy. * vyberte zvolenou variantu  

 

Pokračujte ve vyplňování, zůstane-li dítě žákem/žákyní školy:  

 

Adresa místa pobytu žáka: …………………………………………………………………... 

 

Adresa příslušné školy: ……………………………………………………………………… 

 

Budu požadovat / nebudu požadovat*, aby mé dítě konalo zkoušky z vybraných předmětů 

dle aktuálně platného prováděcího právního předpisu. * vyberte zvolenou variantu 

 

Jsem si vědom/a toho, že nebude-li dítě konat zkoušky, jsem povinen/a škole doložit plnění 

PŠD. 
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Pokračujte ve vyplňování, požadujete-li, aby Vaše dítě konalo zkoušky z vybraných předmětů: 

 

Zkoušky bude mé dítě konat*: a) na ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2 

                                                  b) na škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním  

                                                      úřadu České republiky 
* vyberte zvolenou variantu 

 

 

Kontakt na rodiče/zákonné zástupce:  telefon: ………………………………………………. 

 

                                                             e-mail: ……………………………………………….. 

 

 

V Praze dne ……………………….. Podpis: ……………………………... 
 


