
verze 2017-11-11

1 Identifikační znak doplní MŠMT

2 Jméno Jaroslav

3 Příjmení Nádvorník

4 Datum narození 15.08.2010

5
Adresa bydliště v zahraničí 14 Rue de la Mairie, 03120 Saint-Prix, Francie

6
Adresa trvalého pobytu v ČR Jižní 25, Karlovy Vary, 235 68

7 Název školy County Middle School Lucien Colon

8 Adresa školy 8 Avenue du Huit Mai, 03120 Lapalisse, Francie

9

Den zahájení vzdělávání v 

této škole
01.09.2017

10

Popis způsobu, jakým se žák 

individuálně vzdělává, jak a 

kde je vzdělávání 

organizováno

vyplňuje se pouze v případě, že žák nenavštěvuje 

školu v zahraničí

11

Den zahájení individuálního 

vzdělávání

vyplňuje se pouze v případě, že žák nenavštěvuje 

školu v zahraničí

12

Den ukončení plnění 

povinné školní docházky
vyplňuje se až po ukončení povinné školní docházky

13 Jméno Petra

14 Příjmení Nádvorníková

15 Kontaktní adresa 14 Rue de la Mairie, 03120 Saint-Prix, Francie

16 Email p.nadvornik@adresa.cz

17 Telefon +33 4 70 99 03 22

Údaje o zákonném zástupci žáka/žákyně

Dokládání plnění povinné školní docházky žáka/žákyně bez 

kmenové školy v ČR

Údaje o žákovi/žákyni

Údaje o vzdělávání žáka/žákyně

Údaje o škole v zahraničí

Údaje o individuálním vzdělávání žáka/žákyně

Ukončení plnění povinné školní docházky
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18 Datum vyplnění 01.09.2017

19

Podpis zákonného zástupce 

žáka/žákyně

Poznámky k vyplnění formuláře
1) Při vyplňování textu v jednotlivé buňce nepoužívejte klávesu Enter, jednotlivé části adresy 
oddělujte čárkou, středníkem či mezerou. 
2) Vyplňujte pouze bílé buňky, ostatní buňky jsou uzamčené. 
3) Vyplněný formulář vytiskněte, podepište a zašlete prosím na adresu Oddělení základního 
vzdělávání, MŠMT, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 a zároveň emailem na adresu 
zacivzahranici@msmt.cz 
4) Identifikační znak Vám zašleme emailem spolu s potvrzením o doručení elektronické verze 
vyplněného formuláře. Identifikační znak pak prosím používejte při veškeré komunikaci s MŠMT. 
Každý identifikační znak je unikátní pro dané dítě. 
5) Formulář se používá i pro oznámení jakékoliv změny vyplněných údajů. V tomto případě 
vyplňte vždy identifikační znak, jméno a příjmení žáka/žákyně, údaje, u kterých došlo ke změně, 
datum vyplnění a podpis zákonného zástupce. žáka/žákyně. Formulář pak odešlete na výše 
uvedenou adresu v listinné podobě a zároveň emailem. 
6) Pro dokládání průběhu plnění povinné školní docházky je nutné k podepsanému formuláři 
připojit přílohu (např. vysvědčení ze školy v zahraničí nebo čestné prohlášení o individuální výuce 
žáka). Upozorňujeme na nutnost zasílat veškeré přílohy zároveň s překladem do češtiny. 
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