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ZÁKLADNÍ ŠKOLA (ZŠ) – zápis do 1. třídy
a přihlášení dítěte do vyšších ročníků
Na všechny děti pobývající dlouhodobě na území ČR ve věku 6-17 let (k začátku daného školního
roku) se vztahuje povinná školní docházka do základní školy v rozsahu 9 let. Kromě toho je povinný
také předškolní ročník MŠ (od 5 let). Školní docházka je kromě povinnosti zároveň i právem každého
dítěte. Veřejné školy jsou bezplatné, na soukromých a některých církevních školách se platí školné.

ZŠ

Na rozdíl od jiných stupňů vzdělávání u ZŠ rodiče nemusejí dokládat legální pobyt na území ČR.
Nedostatečná znalost vyučovacího jazyka nikdy nesmí být důvodem odmítnutí nového žáka
školou.
Zanedbávání školní docházky je protizákonné a zabývá se jím Policie ČR a orgány sociálně-právní
ochrany dítěte (OSPOD).
VO LB A Š KO LY A S P Á DO VO S T
Výběr základní školy je plně na rodičích. Ti mohou své dítě přihlásit na kteroukoli školu. Každá veřejná
ZŠ má svou tzv. spádovou oblast. Svou spádovou školu najdete v místní vyhlášce o spádovosti, již
vydává obec. Tato škola musí přednostně přijímat děti z určené oblasti.
Jediným legitimním důvodem odmítnutí žáka je naplněná kapacita školy.
Spádová škola může i při plné kapacitě požádat zřizovatele (obec) o její navýšení.
Pokud žádná z oslovených škol nemá volné místo, lze kontaktovat příslušný odbor školství, který
vám doporučí školu s volnou kapacitou.
ZÁ PI S
Řádný termín zápisu do 1. tříd probíhá obvykle v dubnu; ředitel školy určí konkrétní dny zápisu. Při
zápisu čeká děti a rodiče krátký rozhovor s učiteli. Jeho součástí bývají i úkoly k ověření školní zralosti
dítěte. V případě pochybností může škola doporučit odklad či konzultaci s pedagogickopsychologickou poradnou (viz listy Odklad školní docházky a Školské poradenské zařízení).
ZA PS ÁN Í D ÍTĚ TE KE VZ D Ě LÁ V ÁN Í N A Z Š V PR ŮB Ě H U ŠK O LN ÍH O RO K U ( PŘ E ST U P)
Přijede-li dítě do ČR v průběhu školního roku, je nutné jej do školy zapsat bezodkladně. V případě
starších dětí rozhoduje o jejich zařazení do příslušného ročníku ředitel školy.

Doporučujeme podat písemnou žádost (osobně či doporučeně poštou) i v případě, že škola
dítě při prvním kontaktu odmítne. Na tuto musí škola reagovat písemně s patřičným
odůvodněním. To může být i dokladem pro další úřady.

poradenstvi@meta-ops.cz

D OK UM E NT Y PO TŘE B NÉ K Z Á P IS U:
rodný list
doklad totožnosti rodiče a dítěte
písemná žádost o přijetí
předchozí vysvědčení (nejlépe přeložená) – to se týká pouze přestupu ve vyšším ročníku
kartička pojištěnce (doklad o zdravotním pojištění)
doklad o pobytu na spádovém území (jen u spádové školy)
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Doporučujeme zařazení do třídy odpovídající ročníku v zemi původu (výjimkou může být 9. třída).
9 let povinné školní docházky neznamená plných 9 ročníků úplného základního vzdělání! Pokud
dítě ročník opakuje nebo je zařazeno do nižšího ročníku než v zemi původu, může povinnou
docházku ukončit už v 8. třídě nebo dříve. O prodloužení docházky je pak nutné požádat ředitele
školy.

www.meta-ops.cz

Odklad povinné školní docházky, Školská poradenská zařízení (ŠPZ), Podpůrná opatření, Školské
služby, Opravné zkoušky, opakování ročníku, Hodnocení prospěchu (klasifikace)
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ZŠ

ELEMENTARY SCHOOL (ZŠ) – Enrolment to the First
Grade and Higher Grades
All children between the age of 6 – 17 living in the Czech Republic (by the beginning of the school
year) are subject to mandatory school attendance for 9 years. The pre-school year in nursery school
is also mandatory (from the age of 5). Mandatory school attendance is not only an obligation, but
also a right of every child. There is no tuition fee in public schools, but you must pay tuition in private
and church schools.
Parents do not have to submit residence permit (this is different for other levels of education).
The school must not reject a pupil because of insufficient knowledge of Czech language.
Not to attend school is against the law and will be investigated by the Czech Police and child
protection services.
T HE C H OI CE OF S CH O OL AN D SC H O OL C AT C HM E NT
The choice of elementary school is entirely up to the parents. They can enrol their child to any school
they want. Each public school has its catchment area. You will find your school in a local public notice
on catchment areas of district schools, issued by the Municipality. The district school must
preferentially accept children who live in its catchment area.
The only valid reason for pupil‘s rejection is exhausted capacity of the school.
If the school´s capacity is exhausted, the school can ask the founder (Municipality) to increase the
capacity.
If none of the chosen schools has a vacancy, it is possible to contact the Bureau of Education,
which will recomend a school which still has the capacity to accept pupils.
E NRO LM E N T D AY
Regular first class enrolment day usually takes place in April, the school principal decides about the
exact days. During the enrolment a teacher has a brief conversation with the parent and the child.
Part of this conversation can be assignments, which test the child´s school maturity. If there are
doubts about the maturity, the school can recommend delayed school entry or a visit to the
pedagogical-psychological center (see the information cards Delayed School Entry and Education
Counseling Facilities).

www.meta-ops.cz

W H AT Y OU NE E D F OR E NRO LM E N T D AY :
birth certificate
child´s and parent´s ID
admittance application
report cards from previous years (translated, if possible) – this only applies to changing school
in higher grades
health insurance card
proof of address in the catchment area (only if applying in the district school)
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We recommend placing the child in the same grade as he/she attended in the country of origin
(grade 9 might be exception).
9 years of mandatory school attendance is not the same as 9 years of completed basic
education! If a child repeats a grade or is placed in lower grade than in the country of origin,
he/she can end his/her education in grade 8 or even sooner. Parents must submit a request to
the principal if they want their child to continue with the school attendance.

poradenstvi@meta-ops.cz.

ELEMENTARY SCHOOL ENROLMENT DURING THE SCHOOL YEAR (CHANGING SCHOOLS)
If a child arrives to the Czech Republic during the school year, it is necessary to enrol him/her to
school immediately. If the child is older, the school principal decides what grade the child will be
placed to.

We recommend to apply for admittance in writing (bring it to school or send by registered
mail) even if the school rejected the child during the first meeting. The school must react to
this and provide reasons. This can also be a proof for other official places.

Delayed School Entry, Education Counceling Facilities (ECF), Support Measures, School Meals and
Afterschool Club, Reexamination, repeating a grade, Student evaluation

