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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, Opravné zkoušky, opakování ročníku, Hodnocení prospěchu (klasifikace)
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ZŠ

ПОЧАТКОВА ШКОЛА (ZŠ) – запис до 1-го класу
та реєстрація дитини до старших класів
Обов’язкове відвідування початкової школи (обов’язкове відвідування школи триває 9 років)
поширюється на всіх дітей віком від 6 до 17 років (на початок даного навчального року), які
тривалий час мешкають у Чехії. Крім того, обов’язковим є й дошкільний рік у дитячому садку
MŠ (від 5 років). Відвідування школи, окрім обов’язку, є також і правом кожної дитини.
Державні школи безкоштовні, у приватних та деяких церковних школах навчання платне.
На відміну від інших рівнів освіти, у випадку початкової школи (ZŠ) батькам не треба
надавати дозвіл на перебування на території Чехії.
Недостатнє знання мови, якою проводиться навчання, ніколи не повинно бути причиною
для відмови школою нового учня чи учениці.
Нехтування відвідуванням школи є незаконним. Цим займається Поліція Чеської Республіки
та органи соціального та правового захисту дітей (OSPOD).
В ИБ І Р ШК О ЛИ Т А П РИ З Н А Ч ЕН І Т ЕР И ТО Р ІЇ
Вибір початкової школи повністю залежить від батьків. Вони можуть записати дитину до будьякої школи. Кожна державна школа (ZŠ) має свою так звану призначену територію. Вашу школу
за призначенням ви знайдете в місцевому повідомленні щодо призначеної території, яке
видає муніципалітет. Ця школа має віддавати перевагу дітям саме з цієї призначеної території.
Єдина законна причина відмови учня чи учениці є відсутність вільних місць у школі.
У разі відсутності вільних місць, школа за призначенням може зробити запит до
муніципалітету, щодо їхнього збільшення.
Якщо в жодній із шкіл, до яких ви звернулися, немає вільного місця, ви можете звернутися
до відповідного відділу освіти, який порекомендує школу, де є місця.
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Р ЕЄС Т РА Ц ІЯ
Дата зарахування до 1-го класу зазвичай припадає на квітень; конкретні дні визначає директор
школи. Під час зарахування на дітей та батьків чекає коротка співбесіда з вчителями.
Співбесіда містить також завдання, які перевіряють шкільну зрілість дитини. У разі сумнівів
школа може порекомендувати відстрочення або звернення за педагогічно-психологічною
консультацією (див. листи Відстрочення відвідування школи та Шкільна консультаційна
установа).
ЗА П ИС Д ИТ И НИ Н А Н АВ Ч А НН Я У Z Š ПІ Д Ч АС Н А В Ч АЛ Ь НО ГО Р ОК У ( П ЕР ЕХ ІД )
Якщо дитина приїжджає до Чехії під час навчального року, необхідно негайно записати її до
школи. Щодо дітей старшого віку, рішення про їхнє зарахування до відповідного класу приймає
директор школи.
Ми рекомендуємо зарахування в клас, якій відповідає класу в країні походження дитини
(винятком може бути 9 клас).
9 років обов’язкового відвідування школи не означають повних 9 років повної базової
освіти! Якщо дитина повторює рік або навчається в нижчому класі, ніж у країні її
походження, вона може закінчити відвідування школи вже у 8-му класі або раніше. У такому
випадку необхідно попросити директора школи про продовження відвідування.
ДОК УМ Е Н Т И Н ЕО БХ ІД Н І Д ЛЯ Р ЕЄ СТ Р АЦІ Ї :
свідоцтво про народження
документ, що посвідчує особу батьків та дитини
заява на зарахування в письмовій формі
попередні табелі (найкраще переклад) – це стосується лише переходу у старші класи
картка страхування (документ про медичне страхування)
документ про проживання в призначеній території (тільки в разі школи за призначенням)
Ми рекомендуємо подавати заяву у письмовій формі (особисто або надіслати
рекомендованим листом) навіть якщо школа відмовляє дитині при першому зверненні.
На таку заяву школа повинна відповісти у письмовій формі з належним обгрунтуванням.
Це також може бути документом для інших органів влади.

Відстрочення відвідування школи, Шкільні консультаційні установи (ŠPZ), Заходи підтримки,
Шкільні послуги, Перездача іспитів, повторювання класу, Оцінка успішності

