Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Informace pro rodiče žáků, kteří plní povinnou školní docházku
podle § 38 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,
a podle § 18 – 20 vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání, v platném znění
Žák může plnit povinnou školní docházku také ve škole mimo území České republiky, ve škole zřízené
při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, v zahraniční škole na území ČR, v evropské
škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol nebo formou individuální výuky v zahraničí.
Žák, který plní povinnou školní docházku jedním z výše uvedených způsobů, může být na základě rozhodnutí
zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy, nebo jiné školy zapsané v ČR do rejstříku škol a
školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka. Před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce žáka
povinen oznámit řediteli školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, způsob plnění
povinné školní docházky, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné zahraniční školy. Zákonný
zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země
pobytu. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, a současně je žákem spádové školy nebo jiné
školy, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, může na žádost zákonného zástupce konat zkoušky z vybraných
předmětů ve své škole nebo ve škole při diplomatické misi České republiky.
Nekoná-li žák tyto zkoušky, doloží zákonný zástupce žáka plnění povinné školní docházky žáka řediteli
své školy v ČR předložením dokladu o této skutečnosti vydaného školou mimo území ČR za období
nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem
školy. Plnění PŠD v zahraniční škole lze doložit také čestným prohlášením zákonného zástupce žáka
potvrzujícím plnění PŠD žáka, pokud škola mimo území ČR takový doklad nevydává. Čestné prohlášení
musí obsahovat alespoň název a adresu školy a školní rok, za který se čestné prohlášení vydává. Škola
žákovi vysvědčení nevydává.
Ředitel ZŠ a MŠ České Velenice stanovuje tyto termíny takto: vždy po ukončení školního roku
v zahraniční škole.
Není-li takovýto žák žákem žádné školy v ČR, doloží zákonný zástupce žáka plnění povinné školní
docházky žáka v zahraniční škole MŠMT ČR.
Pokud žák zkoušky koná, pak z těchto předmětů:
a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV),
b) ve 4. a 5. ročníku ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího
oboru Člověk a jeho svět, stanoveného RVP ZV,
c) v 6. - 9. ročníku ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a
Zeměpis, stanovených RVP ZV.
Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí a koná zkoušky, pak je koná z
každého předmětu uvedeného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy
s výjimkou předmětů volitelných.

Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních
roků. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím
programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s
dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky.
Pokud se zkouška koná na konci druhého pololetí devátého ročníku a žákovi nebylo vydáno v předešlých dvou
letech vysvědčení, je obsahem zkoušky vzdělávací obsah za poslední dva ročníky základního vzdělávání.
Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy. Termín konání zkoušky dohodne ředitel
zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po
skončení období, za které se zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem
zkoušející školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů v
dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška
uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se zkouška koná.
Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy hodnocení žáka za příslušný
ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel
zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu.
V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat
o komisionální přezkoušení.
Vykonal-li žák zkoušku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky, zašle ředitel této školy řediteli
kmenové školy kopii vysvědčení a výpis z dokumentace školy s údaji o žákovi.
Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky, zařazuje po návratu ze zahraničí
ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání, zhodnocení jeho
vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku.
Pokračuje-li žák bez kmenové školy v plnění PŠD ve škole v ČR, zařadí ředitel školy žáka do příslušného
ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání, zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím
k jeho věku. Škola oznámí ministerstvu školství přijetí takového žáka.
Výše uvedené platí i v případě, že žák má kromě občanství ČR i občanství jiného státu.

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámen/a s výše uvedenou informací o plnění PŠD v zahraniční
škole a všem výše uvedeným skutečnostem rozumím.
Jako základní školu pro své dítě:………………………………………………….... volím:
ZŠ a MŠ České Velenice
Zvolím jinou základní školu v ČR

Dítě nebude žákem žádné školy v ČR

V Českých Velenicích, dne……………………….
Jméno a příjmení zákonného zástupce:………………………………….Podpis………………………….

