Správní orgán, jemuž je oznámení doručováno:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, HOVORČOVICKÁ 11
Mgr. Tomáš Táborský, ředitel školy
Věc: Oznámení zákonného zástupce o plnění povinné školní docházky dítěte v zahraničí,
v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole
Vážený pane řediteli,
v souladu s § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
Vám tímto oznamuji, že:

 můj syn  má dcera

(zaškrtněte)

jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………………………………………………………
datum narození dítěte: ………………………………………………………………
adresa trvalého pobytu dítěte: ………………………………………………………………………………………………………………
žáka/žákyně …………… třídy Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11 bude plnit povinnou školní docházku:
(zaškrtněte)

 ve škole mimo území České republiky
 ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky
 v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol
 formou individuální výuky
Poznámka: Lze využít pouze v případě, kdy dítě nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku některým
z výše uvedených způsobů.
 v zahraniční škole uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího
programu, zřízené na území České republiky cizím státem, právnickou osobou se sídlem mimo území České
republiky nebo cizím státním občanem, která není zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a z důvodu
uplatnění obsahu zahraničního vzdělávacího programu ani o zápis do rejstříku škol a školských zařízení nežádá,
v níž ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky v příslušném školním roce
Zákonné zástupce (dále jen „rodiče“) upozorňujeme, že na základě ust. § 876 a dalších zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě. Hrozí-li při rozhodování o záležitosti dítěte
nebezpečí z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám; je ale povinen neprodleně sdělit druhému
rodiči, jaký je stav věcí. Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že
jedná se souhlasem druhého rodiče. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat,
postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou).
Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s plněním školní docházky v zahraničí/v zahraniční škole
uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu bude vyřizovat zákonný
zástupce uvedený níže.

jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………………………………….
datum narození zákonného zástupce: ………………………………………………………………
adresa trvalého pobytu zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………….………………………..
telefonický kontakt: …………………………………………

e-mailová adresa: …………………………………………….………………………

Předpokládaná doba plnění povinné školní docházky výše uvedeným způsobem: ……………………………….
Adresa místa pobytu žáka v zahraničí:
...............................................................................................................................................................
Jméno a adresa navštěvované školy:
...............................................................................................................................................................
V ………………………………………………… dne ……………………………………

……………………………………………….
podpis zákonného zástupce

