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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 V O 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 ÍT Ě T E K E VZ D Ě LÁ V ÁN Í N A Z Š V PR Ů B 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.
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D OK UM E NT Y PO TŘ EB 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.
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Odklad povinné školní docházky, Školská poradenská zařízení (ŠPZ), Podpůrná opatření, Školské
služby, Školské služby, Hodnocení prospěchu (klasifikace)
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ZŠ

ȘCOALA PRIMARǍ (ŽS) – înscrierea copilului în clasa I
și în clasele superioare
Toți copiii cu vârsta între 6 și 17 (la începutul anului școlar) și cu domiciliu permanent în Republica
Cehă trebuie să urmeze învățământul școlar obligatoriu la școala primară, timp de 9 ani. În plus, este
obligatoriu și anul preșcolar de grădiniță (de la 5 ani). Școala este atât datoria cât și dreptul fiecărui
copil. Școlile publice sunt gratuite, dar școlile private, precum și unele școli bisericești percep taxe de
școlarizare.
Spre deosebire de alte nivele de educație, la școala primară părinții nu au obligativitatea de a
prezenta o adeverință de domiciliu legal pe teritoriul Republicii Cehe.
Școala nu poate refuza niciodată un elev nou din motive de necunoaștere a limbii de predare.
Absentarea nemotivată de la școală este ilegală, și face obiectul cercetărilor Poliției din Republica
Cehă și ale organismelor de protecție socială și legală a copilului (OSPOD).
AL E G ER E A ȘC O LI I ȘI A R I A D E AC O P ERI R E
Alegerea școlii elementare este la latitudinea părinților. Aceștia își pot înscrie copilul la orice școală.
Fiecare școală primară publică are așa-numita arie de acoperire. Puteți găsi școala de circumscripție
de care aparțineți în ordonanța locală privind aria de acoperire, emisă de municipalitate. Această
școală trebuie să acorde prioritate copiilor din zona desemnată.
Singurul motiv legitim pentru respingerea elevului este ocuparea capacității școlii.
Școala de circumscripție cu capacitate complet ocupată poate solicita autorității (municipalitatea)
mărirea acesteia.
Dacă niciuna dintre școlile abordate nu are un loc liber, contactați departamentului școlar
relevant, care vă va recomanda o școală cu capacitate disponibilă.
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ÎN SCR I ER E A
Înscrierea la clasa I are loc de obicei în luna aprilie, zilele fiind stabilite de către directorul școlii.
Procedura de înscriere implică un scurt interviu al copiilor și părinților cu profesorii. Sunt incluse de
asemenea teste de verificare a maturității școlare a copilului. Dacă există dubii, școala poate
recomanda o amânare sau o consultare cu centrul de consiliere pedagogică și psihologică (a se vedea
fișele „Amânarea înscrierii în învățământul școlar obligatoriu” și „Instituția de consiliere școlară”).
ÎN SCR I ER E A C O PI LU L UI LA ȘC O AL A PR IM AR Ǎ Î N T IM P U L A NU L U I Ș CO L AR
(TR AN S F ER )
În cazul în care copilul sosește în Republica Cehă după începerea anului școlar, trebuie înscris la
școală fără întârziere. În cazul copiilor mai mari, directorul școlii este autorizat să decidă asupra
repartizării lor în anul aferent.
Recomandăm repartizarea într-o clasa echivalentă celei din țara de origine (posibil cu excepția
clasei a 9-a).
9 ani de școlarizare obligatorie nu înseamnă completarea celor 9 clase de bază! Dacă elevul
repetă un an, sau dacă este plasat într-un an mai mic decât în țara de origine, obligativitatea
mersului la școală se poate încheia în clasa a VIII-a sau mai devreme. După aceea, este necesar să
solicitați directorului școlii să prelungească prezența școlară până la absolvire.
D OC UM EN T E N E C ES AR E P EN TRU ÎN S CRI E R E:
certificat de naștere
actele de identitate ale părinților și al copilului
solicitare scrisă de primire
foaia matricolă (de preferință tradusă) – doar la inscrierea în clasele superioare
cardul de sănătate (document de confirmare a asigurării de sănătate)
dovada reședinței în aria de acoperire (doar pentru școlile de circumscripție)
Vă recomandăm să depuneți o cerere scrisă (personal sau prin poșta recomandată) chiar dacă
școala respinge copilul la primul contact. Școala are obligația de a răspunde în scris, cu
justificarea cuvenită. Răspunsul școlii poate servi ca dovadă și pentru alte organizații oficiale.

Amânarea înscrierii în învǎțǎmântul primar obligatoriu, Unitǎțle de consiliere școlarǎ (ŠPZ),
Mǎsuri de sprijin, Servicii școlare, Restanțe, repetarea anului, Evaluarea elevilor

