
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, 

příspěvková organizace 

Školní 558/10 

40746 Krásná Lípa 

Datová schránka: 5symen6 

e-mail:   podatelna@zskrasnalipa.cz 

 

Oznámení o plnění povinné školní docházky v zahraničí 

Jméno a příjmení žáka/yně:  ________________________________________ 

Místo pobytu v zahraničí:      ________________________________________ 

plní povinnou devítiletou školní docházku ve škole v zahraničí: 

Přesný název školy:       ___________________________________________ 

Adresa školy:       ___________________________________________ 

Zahájení plnění povinné školní docházky (přesné datum)       ____________________ 

Předpokládaná doba plnění povinné docházky v zahraničí     ____________________ 

Jméno a příjmení zákonného zástupce : _________________________________ 

Kontaktní adresa:    _____________________________________________ 

E-mail:          ______________________ Telefon:        _______________ 

Budu žádat, aby můj syn / má dcera  dle §18 vyhlášky 48/2005 Sb. v platném znění 1) 

 konal/a zkoušku za období nejméně jednoho pololetí školního roku ANO - NE 2) 

 konal/a zkoušku nejdéle však za období dvou školních roků  ANO - NE 2) 

Nebudu žádat, aby můj syn / má dcera  dle §18 vyhlášky 48/2005 Sb. v platném znění 

konal/a zkoušku a budu pravidelně předkládat vysvědčení ze školy mimo území České republiky za 

období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka v termínu vždy do 15. 7. 

příslušného roku. 

První vysvědčení předložím do ____________________ 
Prohlašuji, že jsem se seznámila s příslušným zněním zákonů, které upravují možnost plnění povinné 

školní docházky v zahraničí. 

V ________________ dne _______________   

                                                                            
                           _______________________________ 
                                                                       podpis zákonného zástupce 

                                                           
1) 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) Vybranou odpověď zakroužkujte 

mailto:podatelna@zskrasnalipa.cz

