
Základní škola a Mateřská škola Prakšice, 
příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště 

 
 
 

687 56 Prakšice 100                                                    zspraksice@zspraksice.cz                                                        572 672 250 

Správní orgán (škola)  
Základní škola a Mateřská škola Prakšice, příspěvková organizace  
687 56 Prakšice 100 
IČO: 70943311 
zastoupená Mgr. Marcelou Chmelovou, ředitelkou školy 
 
Oznamovatel (zákonný zástupce nebo fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě v pěstounské péči, která 
bude účastníka řízení, dítě, v přijímacím řízení zastupovat) 
 
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………….  

Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………….  

Jiná adresa pro doručování1) .........................................................................................................   

Telefon  ……………………………………………………………………………………………………. 

E – mail ……………………………………………………………………………………………………. 

 
Účastník řízení (dítě) 

Jméno a příjmení dítěte …………………………………………………………………………………………………….  

datum narození ………………………………………………………………… žák/yně ………. ročníku 

místo trvalého pobytu  ……………………………………………………………………………………………………. 

 
Oznámení základní škole o plnění povinné školní docházky v zahraničí 

školní rok 2019/2020 
 
Oznamujeme Vám, že náš syn /dcera bude v souladu s § 38 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon plnit 
povinnou školní docházku v zahraničí /zahraniční škole.  
 
Druh plnění školní docházky: 
 
a) ve škole mimo území České republiky, 
b) ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu, 
c) ve škole zřízené mimo území České republiky právnickou osobou mimo území ČR, 
d) individuální forma výuky 
 
Předpokládaná doba plnění povinné školní docházky v zahraničí: ………………………………………………………. 
 

Místo pobytu v zahraničí: …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Základní škola a Mateřská škola Prakšice, 
příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště 

 
 
 

687 56 Prakšice 100                                                    zspraksice@zspraksice.cz                                                        572 672 250 

Adresa zahraniční školy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vyučovací jazyk: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

V české (kmenové) škole žádáme zařadit do ročníku: …………………………………………………………………………. 

 

Základní škola a Mateřská škola Prakšice, příspěvková organizace je správcem osobních údajů. 
Informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.zspraksice.cz 
v záložce Úřední deska >GDPR. Údaje, které jsem uvedl/a v oznámení, jsou pravdivé.  
 

 

 

V …………………………….. dne …………………                                                    …..……………………………………….. 

     podpis zákonného zástupce2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1)Např. poštovní adresa, datová schránka 
2) Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci dítěte právo 
jej zastupovat při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše 
podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně 
jednat, postačí k jednání jen jeden z jeho rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat se třetí stranou (školou). 
Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), která je v dobré víře, má se za to, že jedná se 
souhlasem druhého rodiče (§876 odst. 3 občanského zákoníku). 


