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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 pedagogicko-psychologickou 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 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.

poradenstvi@meta-ops.cz

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

2.1

ZŠ

TRƯỜNG TIỂU HỌC (ZŠ) – đăng ký vào lớp 1
và vào các lớp cao hơn
Đối với tất cả trẻ em sinh sống dài hạn trên lãnh thổ CH Séc đã đến tuổi 6-17 (vào đầu năm học) đều có
nghĩa vụ đi học bắt buộc tại trường tiểu học trong 9 năm. Ngoài thời gian này lớp cuối cùng của trường
mầm non cũng là bắt buộc (từ 5 tuổi). Việc đi học ngoài là trách nhiệm, nhưng đó cũng là quyền lợi của
từng đứa trẻ. Trường công lập được miễn phí, trường tư và một số trường công giáo cần phải trả học
phí.
Khác với các cấp bậc giáo dục khác, phụ huynh học sinh trường tiểu học không cần phải chứng minh
giấy tờ cư trú hợp pháp tại CH Séc.
Chưa đủ kiến thức về ngôn ngữ giảng dạy không bao giờ được coi là lý do từ chối học sinh mới.
Bỏ bê việc đi học là hành vi bất hợp pháp và viêc này sẽ được xử lý bởi công an quốc gia và tổ chức xã
hội-pháp lý bảo vệ trẻ em (OSPOD).
LỰ A C HỌ N T RƯ ỜN G V À TR Ư ỜN G THE O T UY Ế N
Lựa chon trường tiểu học hoàn toàn phụ thuộc vào phu huynh. Họ có thể đăng ký cho con mình vào bất
cứ trường nào. Mỗi trường công lập đều có khu vực gọi nôm na là khu vực cùng tuyến. Trường cùng
tuyến bạn có thể tìm thấy trong nghị định địa phương về khu vực cùng tuyến, do ủy ban quân đưa ra.
Trường này phải ưu tiên nhận những trẻ em có hộ khẩu trong khu vực.
Lý do duy nhất hợp pháp để có thể từ chối học sinh là không đủ chỗ.
rường khu vực cùng tuyến nếu hết chỗ có thể xin người sáng lập (quận) gia tăng thêm năng xuất.
Nếu những trường bạn muốn vào đều không còn chỗ trống, bạn có thể liên hệ với phòng giáo dục địa
phương để họ giới thiệu những trường vẫn còn chỗ.
ĐĂ NG K Ý
Thời gian đăng ký vào lớp 1 thường diễn ra vào tháng 4; hiệu trưởng sẽ xác định ngày cụ thể. Trong buổi
ghi danh giáo viên sẽ phỏng vấn ngắn phụ huynh và trẻ. Trong đó thường bao gồm một số bài để kiểm
tra độ chín chắn của trẻ. Nếu có sự nghi ngờ nhà trường có thể khuyến nghị hoãn đi học hoặc tham khảo
ý kiến với phòng tư vấn sư phạm-tâm lý (theo tờ Hoãn đi học bắt buộc và Cơ sở tư vấn học đường).
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ĐĂNG KÝ CHO TRẺ VÀO HỌC TẠI ZŠ TRONG NĂM HỌC (CHUYỂN TRƯỜNG)
Nếu trẻ đến CH Séc trong năm học, cần phải đưa trẻ đến trường đăng ký vào học ngay lập tức. Đối với
những trẻ lớn tuổi hiệu trưởng sẽ là người đưa ra quyết định cho trẻ vào lớp nào.
Chúng tôi khuyến nghị cho trẻ vào lớp tương ứng với lớp đang theo học tại nước xuất xứ (lớp 9 có thể
ngoại lệ).
9 năm đi học bắt buộc không có nghĩa là hoàn thành đầy đủ 9 năm giáo dục tiểu học! Nếu trẻ học
lại một lớp hoặc được cho vào lớp thấp hơn lớp ở nước xuất xứ, trẻ có thể kết thúc đi học bắt buộc
vào năm lớp 8 hoặc sớm hơn. Sau đó cần xin hiệu trưởng kéo dài thời gian đi học.
N H ỮN G G I ẤY TỜ C ẦN T HIẾ T K H I Đ I Đ ĂNG K Ý:
giấy khai sinh
giấy tờ tùy thân của phụ huynh và trẻ em
đơn xin nhập học
bảng tổng kết điểm của những năm học trước (tốt nhất đã được dịch) – đây chỉ liên quan đến
việc chuyển trường vào các lớp cao hơn
thẻ bảo hiểm (giấy chứng nhận có bảo hiểm y tế)
văn bản về việc cư trú tại khu vực cùng tuyến (chỉ đối với những trường trong tuyến)
Chúng tôi khuyến nghị nộp đơn bằng văn bản (trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm) và cả trong
trường hợp trẻ bị từ trối trong lần đầu liên hệ. Nhà trường phải trả lời bằng văn bản và đưa ra
lý do chính đáng. Văn bản này có thể là bằng chứng cho những cơ quan chức năng khác.

Hoãn đi học bắt buộc, Cơ sơ tư vấn học đường (ŠPZ), Các biện pháp hỗ trợ, Các dịch vụ học
đường, Thi lại, học lại năm, Đánh giá kết quả học tập (klasifikace)

