
Dokládání plnění povinné školní docházky žákem bez 
kmenové školy 

MŠMT zveřejňuje znění § 18e vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění změny č. 243/2017 
Sb.  

S cílem zjednodušit zákonným zástupcům oznamování plnění povinné školní docházky 
ministerstvu připravujeme formulář, který bude možné využít. Formulář bude zveřejněn 
v brzké době zveřejněn. Upozorňujeme na nutnost zasílat veškeré dokumenty buď 
prostřednictvím datové schránky fyzické osoby, nebo v listinné podobě s podpisem 
zákonného zástupce dítěte.  

   

Dokládání plnění povinné školní docházky žákem bez kmenové školy  

§ 18e  

                (1) Pokud žák plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v § 38 odst. 
1 písm. a), b) nebo d) školského zákona *) a není zároveň žákem kmenové školy, zákonný 
zástupce žáka ministerstvu  

a) oznámí zahájení plnění povinné školní docházky čestným prohlášením, které musí 
obsahovat jméno a příjmení žáka, datum narození, název a adresu školy, ve které se žák 
vzdělává, den zahájení vzdělávání, údaj, že žák nebude zároveň žákem kmenové školy, 
adresu bydliště žáka a kontaktní údaje zákonného zástupce žáka,  

b) dokládá průběh plnění povinné školní docházky žáka dokladem vydaným školou 
mimo území České republiky za období nejvýše 2 školních roků, včetně jeho překladu do 
českého jazyka; v případě pochybností o správnosti překladu je ministerstvo oprávněno 
požadovat předložení úředně ověřeného překladu,  

c) oznámí den ukončení plnění povinné školní docházky a  

d) oznamuje změny údajů podle písmene a), které nastanou v době plnění povinné 
školní docházky.  

                (2) Plnění povinné školní docházky podle odstavce 1 písm. b) lze doložit také 
čestným prohlášením zákonného zástupce žáka potvrzujícím průběh plnění povinné 
školní docházky žáka, pokud škola mimo území České republiky takový doklad 
nevydává. Čestné prohlášení podle věty první musí obsahovat alespoň jméno a příjmení 
žáka, datum narození, název a adresu školy a školní rok nebo roky, za které se čestné 
prohlášení vydává.  

                (3) Pokud žák plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v § 38 odst. 
2 školského zákona *) a není zároveň žákem kmenové školy, zákonný zástupce žáka 
ministerstvu  



a) oznámí zahájení plnění povinné školní docházky čestným prohlášením, které musí 
obsahovat jméno a příjmení žáka, datum narození, den zahájení vzdělávání, způsob, 
jakým se žák individuálně vzdělává a jak a kde je vzdělávání organizováno, údaj, že žák 
nebude zároveň žákem kmenové školy, adresu bydliště žáka a kontaktní údaje 
zákonného zástupce žáka,  

b) dokládá průběh plnění povinné školní docházky žáka čestným prohlášením o 
vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše 2 školních roků,  

c) oznámí den ukončení plnění povinné školní docházky a  

d) oznamuje změny údajů podle písmene a), které nastanou v době plnění povinné 
školní docházky.  

                (4) Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky ve škole zapsané do 
rejstříku škol a školských zařízení, 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 přijetí takového žáka.  

                (5) Zákonný zástupce žáka oznamuje skutečnosti podle odstavce 1 písm. a), c) a 
d) a odstavce 3 písm. a), c) a d) do 1 měsíce ode dne jejich vzniku a dokládá průběh 
plnění povinné školní docházky žáka podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 3 písm. b) do 
1 měsíce od uplynutí období 2 školních let.  

   

   

*)  

§ 38 školského zákona  

Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky 
nebo v evropské škole  

                (1) Žák může plnit povinnou školní docházku také  

a) ve škole mimo území České republiky,  

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

c) 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, nebo  



d) v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol (dále jen 
„evropská škola“).  

                (2) Pokud žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku způsobem 
uvedeným v odstavci 1 písm. a), b) nebo d), plní povinnou školní docházku formou 
individuální výuky.  

   

 


