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Struktura českého školství



Mateřské školy (MŠ)– předškolní 
vzdělávání 

• Od 3 – 6 let

• Zápis do MŠ podáním žádosti k předškolnímu vzdělávání 
v termínu vyhlášení zápisu.

• Doklady nutné k zápisu : 
» vyplněná žádost k předškolnímu vzdělávání» vyplněná žádost k předškolnímu vzdělávání

» vyjádření dětského lékaře 

» doklad o pravidelném očkování dítěte

» OP / pas zákonného zástupce

» U cizinců jsou potřebná další potvrzení. Informace o nich 
obdrží zákonný zástupce dítěte od ředitele mateřské 
školy.

• Druhy poplatků:
» za předškolní vzdělávání 

» stravné



Základní škola (ZŠ)- povinná školní 
docházka

• Od 6 – 15 let.

• Povinná školní docházka trvá 9 let. 

• Zápis do první třídy ZŠ - oficiální zápisy do prvních tříd 
probíhají v době mezi 15. lednem a 15. únorem kalendářního 
roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Jinak 
je možno zapsat dítě kdykoliv.je možno zapsat dítě kdykoliv.

• Zákonní zástupci mohou žádat o odklad školní docházky.

• Doklady nutné k zápisu : rodný list dítěte a pas zákonného 
zástupce, informace o zdravotním pojištění

• Zápis do vyšších tříd je možný kdykoliv během školního roku.

• K tomu je dobré doložit vysvědčení z posledního 
absolvovaného ročníku.



Základní škola se dělí na dva stupně:   
1. stupeň je od  1.- 5. ročníku

2. stupeň je od  6.- 9. ročníku

���� Přechod z prvního na druhý stupeň základní školy je automatický

• Část povinné školní docházky můžou děti
absolvovat také na víceletých gymnáziích.absolvovat také na víceletých gymnáziích.

• na osmiletá gymnázia dělají žáci přijímací zkoušky po
ukončení 5. ročníku

• na šestiletá gymnázia po 7. ročníku základní školy

• součástí přijímacích zkoušek jsou testy z českého
jazyka, matematiky a všeobecného přehledu



Druhy poplatků:

•Základní vzdělávání je bezplatné, s výjimkou
soukromých a církevních škol, které mohou vybírat
školné.

•Žákům prvních a přípravných tříd se bezplatně
poskytují základní školní potřeby v hodnotě 200 Kč.

•Školní pomůcky jako sešity, pracovní sešity, pera,
pravítka atd. si žáci kupují sami.pravítka atd. si žáci kupují sami.

•Učebnice a učební texty jsou poskytovány bezplatně,
ale musí se na konci školního roku vrátit (kromě
prvňáků).

•Školní družina a kroužky jsou většinou zpoplatněny.

•Stravování ve školní jídelně se také platí.



Střední školy 

- příprava na budoucí povolání
•Od 15 let – končí dle typu školy.

•Střední školy navazují na základní školy a připravují na
budoucí povolání, popřípadě na další studium.

•Volba typu školy závisí na prospěchu a zájmovém zaměření
žáka.

•Přijímací zkoušky vyhlašují konkrétní školy, dle svých
požadavků. Žáci posílají přihlášky do prvního kola nejpozději
15. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou do 30. listopadu.

•Střední škola může cizincům u přijímacích zkoušek odpustit
test z českého jazyka, popřípadě ho nahradit pohovorem.

•Většinou je již ke studiu na střední škole vyžadována alespoň

základní znalost češtiny.



Druhy středních škol

•Gymnázium - poskytuje všeobecné vzdělání zakončené
maturitní zkouškou a jedná se především o přípravu studentů ke
studiu na VŠ nebo VOŠ. Délka studia je většinou 4 roky.

•Střední odborná škola - poskytuje úplné střední odborné
vzdělání zakončené maturitní zkouškou v technicko-
hospodářských, ekonomických, zdravotnických, pedagogických ahospodářských, ekonomických, zdravotnických, pedagogických a
dalších oborech. Délka studia činí zpravidla čtyři roky.

•Střední odborné učiliště (SOU) poskytuje střední vzdělání
zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou. Délka studia jsou
dva až tři roky. Absolventi získávají výuční list a jsou kvalifikováni
pro výkon dělnických a podobných povolání. Mohou ovšem i
pokračovat ve studiu na nástavbách zakončených maturitou.



Vyšší odborné školy (VOŠ) a Vysoké školy VŠ
•Pomaturitní studium,  zvyšování kvalifikace.

•VOŠ trvají většinou 3 roky, studium je zakončeno absolutoriem a 
udělením titulu diplomovaný specialista (DiS).

•VŠ mají většinou třístupňovou strukturu – bakalářský ( 3 – 4 
roky), navazující magisterský (1 – 3  roky) a doktorský ( 3 roky ) 
program

•Vysoké školy mají jako jediné možnost udělovat akademické •Vysoké školy mají jako jediné možnost udělovat akademické 
tituly .

•Přijímací zkoušky – nutnost doložit ukončené střední vzdělání 
maturitním vysvědčením, v případě zahraničních zkoušek je 
nutná nostrifikace vysvědčení. Zkoušky jsou z konkrétních oborů, 
na které se uchazeč hlásí.



Povinnosti rodičů vůči škole
•Povinná školní docházka trvá devět let a po tu dobu dítě musí
chodit do školy.

•Při absenci je nutné dítě omlouvat, každá škola má svůj školní
řád, kde je tato povinnost specifikována, ale zpravidla se musí
omluvit do druhého dne. Pokud dítě např. odjíždí na ozdravný
pobyt, musí rodiče většinou žádat školu předem o uvolnění.

•Rodiče mají povinnost sledovat prospěch svých dětí•Rodiče mají povinnost sledovat prospěch svých dětí
v žákovských knížkách, je nutné známky podepisovat, aby
učitel/ka věděl/a, že je rodič viděl. Stejně tak je zapotřebí
kontrolovat přípravu do školy a psaní domácích úkolů.

•Školy organizují rodičovské schůzky, na kterých jsou rodiče
informováni o prospěchu a chování svých dětí. Tyto schůzky
většinou nejsou povinné, ale je v zájmu všech spolupracovat se
školou.



Organizace školního roku
•Vyučování začíná zpravidla v 8 : 00 a končí na prvním stupni
nejpozději kolem půl jedné, na druhém stupni mají žáci již
odpolední vyučování. Žáci prvního stupně mají většinou
možnost navštěvovat družinu až do odpoledních hodin.

•Školní rok pro všechny typy škol začíná 1. září běžného roku
a končí 31. srpna následujícího roku; člení se na období

školního vyučování a období školních prázdnin.školního vyučování a období školních prázdnin.

Období školního vyučování - začíná 1. září a končí 30. června
následujícího kalendářního roku;

•člení se na první a druhé pololetí. První pololetí začíná 1. září
a končí 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé
pololetí začíná 1. února a končí 30. června. Za obě pololetí
dostávají žáci vysvědčení.



Prázdniny – období volna:
• Podzimní prázdniny - trvají dva dny a přičleňují se ke státnímu

svátku 28. října.

• Vánoční prázdniny - od 23. prosince do 2. ledna následujícího
kalendářního roku.

• Pololetní prázdniny - trvají jeden den a připadají na pátek v
době od 29. 1. do 4. 2.

• Jarní prázdniny - trvají jeden týden a jejich termín stanoví
vyhláška podle sídla školy v rozmezí od prvního úplnéhovyhláška podle sídla školy v rozmezí od prvního úplného
týdne února do posledního úplného týdne března .

• Velikonoční prázdniny - připadají na čtvrtek a pátek
předcházející Pondělí velikonočnímu.

• Hlavní prázdniny -od 1. července do 31. srpna.

• Ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických,
může ředitel školy vyhlásit pro žáky volné dny, a to
maximálně pět v jednom školním roce.



Předměty

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

• na 1. stupni se dělí na psaní, čtení a mluvnici

• na 2. stupni na literaturu, mluvnici a sloh

• zvláštní pomůcky nevyžaduje (kromě sešitu a psacích potřeb)

Cizí jazykCizí jazyk

• většinou AJ, NJ popř. RJ, FJ – záleží na škole, většinou se vyučuje 
jeden cizí jazyk na prvním stupni a na 2. stupni se přidává druhý

Matematika

• počítání s konkrétními čísly v desítkové soustavě (početní operace +, 
-, x, : ), počítání s písmeny - místo čísla je například x atd. a 
geometrie, což je nejen rýsování, ale například i výpočty úhlů atd. 

Pomůcky: pravítka, trojúhelník s ryskou, kružítko, kalkulačka, úhloměr, 
tužky na rýsování, atd.



Člověk a jeho svět

Této oblasti se věnuje několik předmětů na 1. stupni.

• od. 1.- 3. třídy je to  Prvouka, což je úplný úvod do světa přírody, 
člověka, školy, zdraví,…

•od čtvrté třídy se dělí na Přírodovědu, což jsou základní poznatky 
z oblasti přírodních věd a Vlastivědu - základní poznatky z oblasti 
dějin české republiky a geografiedějin české republiky a geografie

Člověk a společnost

Oblast Člověk a jeho svět rozšiřují na druhém stupni následující 

předměty:

Dějepis – dějiny ČR od pravěku po současnost v souvislostech se 
světovými dějinami.

Výchova k občanství – úvod do občanských práv a s nimi 
související problematika.



Člověk a příroda

Tato oblast se skládá z několika předmětů, které zkoumají přírodu 
z několika pohledů.

Fyzika – fyzikálními zákony, elektrikou, optikou, atd. Pomůcky určí 
učitel na začátku školního roku, popřípadě před laboratorními 
pracemi aj.

Chemie – chemické prvky, reakce, procesy, chemické složení 
základních součástí přírodyzákladních součástí přírody

Přírodopis – svět mikroorganismů, rostlin, zvířat a člověka

Umění a kultura 

Hudební výchova – zpěv, noty, hudební nástroje, skladatelé

Výtvarná výchova – malba, kresba, práce s různými materiály a 
výtvarnými technikami…



Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví – zásady zdravé výživy, prevence kouření a 
zneužívání drog

Tělesná výchova – cvičení, míčové hry,…

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti – práce s různými materiály, může být i vaření, 
pozemky, můžou být zahrnuty i  informační technologie,… –
dle ŠVP

Příprava na volbu povolání - některé školy mají toto jako 
samostatný předmět, žáci si v 8. a 9. ročníku ujasňují, na 
jakou školu by chtěli jít, co by chtěli v životě dělat…



Slovní ček pojm ů 
Žákovská knížka (ŽK) – knížka, do které se zapisují známky, poznámky

a jiná sd ělení rodi čům
Notýsek – malé děti ho mají místo žákovské knížky
Známky – jsou od 1 – 5, nejlepší je 1 (výborná), nejhorší je 5

(nedostate čná)
Domácí úkol (DÚ) – zadaná práce na doma, kterou musí žák ud ělat a

mít podepsanou od rodi čů

Poznámka – pokud se žák chová špatn ě (zlobí, je drzý, neposlouchá,
atd.), dostane od učitele poznámkuatd.), dostane od učitele poznámku

Pochvala – za přínos kolektivu, dobrý prosp ěch, atd. dostávají žáci
pochvaly

Důtka – při opakovaném porušování školního řádu může být ud ělena
důtka (nejprve t řídního u čitele, pak ředitele)

Omluvenka – při nep řítomnosti je nutné napsat do ŽK, pro č žák chyb ěl
Písemka – písemný test znalostí
Desetiminutovka nebo pětiminutovka – kratší písemný test
Diktát – písemné ov ěření znalostí pravopisu
Zkoušení – ústní ov ěřování znalostí



Školn ě – organiza ční pojmy
Školní družina – po škole chodí menší d ěti (na prvním stupni)

do družiny, kde si hrají, atd.
Školní jídelna – zde se žáci stravují, ob ědy je nutné si kupovat
Třídní učitel – každá t řída má svého u čitele, který se o ni

stará, řeší organiza ční i administrativní záležitosti žák ů

Ředitel – řídí školu, řeší organiza ční i administrativní
záležitosti školy

Vysvědčení – doklad o prosp ěchu a chování, žáci ho dostávajíVysvědčení – doklad o prosp ěchu a chování, žáci ho dostávají
po každém pololetí

Třídní sch ůzky – konají se v ětšinou každé pololetí, rodi če mají
možnost konzultovat prosp ěch a chování svých d ětí

Prázdniny – volno – nechodí se do školy
Ředitelské volno – ředitel vyhlašuje maximáln ě 5 x za rok
Výlet – organizovaný výjezd mimo školu
Individuální vzd ělávací plán (IVP) – škola, když je pot řeba,

zpracovává IVP, aby zohlednila odlišné vzd ělávací pot řeby
žáků


