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ODHLÁŠENÍ ŽÁKA Z DŮVODU PŘESTUPU NA JINOU ŠKOLU 

Jméno a příjmení žáka Datum narození 

Bydliště Důvod přestupu (např. stěhování) 

Žák přestupuje na školu (název školy, v případě, že zákonný zástupce úplný název nové školy nezná, uvede alespoň město, ve kterém bude žák pokračovat v povinné školní docházce) 

Datum ukončení docházky na 1. ZŠ Rakovník Poznámka 

Datum Jméno a příjmení zákonného zástupce Podpis zákonného zástupce 

V Rakovníku dne ………………………………………………………… Podpis ředitele školy, razítko 

 
 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění 
 
§ 22 
 
(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni 
 
a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících 
se vzdělávání dítěte nebo žáka,  
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka 
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním 
řádem, 
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro 
průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 
 
§ 49 
 
(1) O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka 
ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této 
skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle 
do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace 
žáka ze školní matriky. 


