CHCETE PŘIHLÁSIT DÍTĚ
DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V ČESKÉ REPUBLICE?
INFORMACE PRO RODIČE

JAKÁ JSOU ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI?
ROVNÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁNÍ
• Děti cizinců mají přístup k základnímu vzdělání za stejných podmínek jako občané ČR. Mají nárok na bezplatné vzdělávání, přístup ke školnímu stravování a školním zájmovým kroužkům.
• Na základní školu jsou přijaty děti ze všech zemí původu, se všemi typy pobytů,
ale také bez legálního pobytu.

POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA V ČR
• Děti v ČR začínají chodit do školy v 6 letech. Minimální povinná školní docházka je 9 let. Dítě ji musí splnit do věku 17 let.
• Povinná školní docházka platí také pro všechny děti cizinců, které v České republice pobývají déle než 90 dní.
• Když rodiče nezapíšou nebo neposílají dítě do základní školy, porušují zákon. Věc
řeší Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) jako přestupek, případně trestný čin.

JAK VYBRAT ZÁKLADNÍ ŠKOLU?
• V ČR jsou „státní“ základní školy (zřizovatel je obec, město, městská část, kraj).
Na těchto školách děti studují bezplatně.
• Jsou zde také soukromé nebo církevní základní školy, na kterých se platí školné.
• Některé základní školy mohou být specializované (jazykové, sportovní, matematické apod.) a mohou mít přísnější kritéria přijetí.
• Základní škola má 1. stupeň (1. až 5. ročník) a 2. stupeň (6. až 9. ročník). 2. stupeň je možné studovat také na víceletém gymnáziu nebo umělecké škole.

SPÁDOVÁ ŠKOLA
• Jde o školu, na kterou dítě spadá podle adresy bydliště (rozdělení měst nebo
městské části do školských obvodů zjistíte na úřadě).
• Ředitel spádové školy musí vždy přednostně přijímat žáky z daného obvodu.

VLASTNÍ VÝBĚR ŠKOLY
• Rodiče mohou vybrat pro dítě i jinou než spádovou školu. Mohou se rozhodovat
podle toho, jak blízko je škola k bydlišti či zaměstnání, podle specializace školy,
pověsti a kvality školy či podle nabídky kurzů češtiny pro cizince.
• Jiná než spádová škola ale může dítě odmítnout, jen pokud má plnou kapacitu.
U specializovaných škol musí dítě splnit dopředu daná kritéria nebo projít přijímacím řízením.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JAK PROBÍHÁ ZÁPIS DÍTĚTE DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY?
• Zápis probíhá na základních školách obvykle v lednu a únoru. K zápisu se musí
dostavit děti, které mají 6. narozeniny do 31. 8. Termíny zápisů a přesné podmínky
najdete na webu školy nebo na webu měst a městských částí.
• Rodič a dítě se dostaví osobně v den a čas zápisu. Rodič vyplní na místě příslušné
formuláře, učitelé školy udělají pohovor s rodičem a dítětem, časté jsou i jednoduché úkoly pro děti.
• Cílem zápisu je zjistit, zda je dítě pro školní docházku zralé (komunikace, socializace, grafomotorika). Do 30 dnů po zápise dostane rodič rozhodnutí o přijetí
(nebo nepřijetí) a informace o dalších krocích (např. kdy je informativní schůzka
pro rodiče).
• Pokud dítě není pro školu zralé, požádá rodič o odklad školní docházky na formuláři, který dostane ve škole. Musí požádat nejpozději do 31. 5.
• Odklad školní docházky dítěte musí posoudit a písemně doporučit pedagogicko-psychologická poradna + odborný lékař nebo klinický psycholog.
• Nástup do školy může být odložen maximálně do 8 let věku dítěte. Dítě s odkladem školní docházky je stále zapsané na základní škole, kde bylo u zápisu.

JAK PROBÍHÁ ZÁPIS STARŠÍHO DÍTĚTE A ZÁPIS V PRŮBĚHU
ŠKOLNÍHO ROKU?
• Rodič může zapsat dítě do základní školy i kdykoli během školního roku.
• Doporučujeme podat po osobním jednání s ředitelem školy písemnou žádost
(přihláška k základnímu vzdělání a zápisní list). Na písemnou žádost musí škola vydat písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte. V případě nepřijetí se
můžete odvolat ke zřizovateli školy, který posoudí důvod nepřijetí, ověří kapacitu
školy a pomůže dítě zařadit do jiné školy.
• Důvodem nepřijetí nemůže být neznalost nebo malá znalost češtiny!

JAKÉ DOKUMENTY BUDE ZÁKLADNÍ ŠKOLA
U ZÁPISU POŽADOVAT?
• Doklad dítěte (rodný list nebo pas). Škola ho potřebuje pro identifikaci dítěte, ale
nemá právo zkoumat legálnost pobytu, platnost nebo typ víza. I děti bez dokladů
mají právo na základní vzdělávání.
• Doklad rodiče (pas). Škola ho potřebuje k identifikaci zákonného zástupce dítěte,
ale nemá právo zkoumat legálnost pobytu, platnost nebo typ víza.
• Vysvědčení nebo jiné dokumenty z předchozí školy, pokud už dítě navštěvovalo
školu v zahraničí.
• Kartičku zdravotního pojištění dítěte. Škola tuto informaci zjišťuje, ale pokud
dítě cizinec kartičku nebo pojištění nemá, nemůže to být důvod nepřijetí dítěte
do školy.

CO NÁSLEDUJE PO PŘIJETÍ DÍTĚTE
DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY?
• U dítěte, které nastupuje do jiné než 1. třídy, škola posoudí dosavadní docházku
dítěte do školy podle doložených vysvědčení nebo ověřením jeho znalostí. Poté
dítě zařadí do ročníku, ideálně podle věku, maximálně o ročník níž.
• Dítě se učí v kolektivu jedné třídy a postupuje s ním do dalších ročníků.
• Škola může pro dítě vytvořit vyrovnávací plán, ve kterém se stanoví reálné cíle
vzdělávání a obsah jednotlivých předmětů, co se dítě v daném čase naučí a jak
se bude hodnotit jeho pokrok. Součástí plánu může být podpis rodičů a domluva
jejich komunikace se školou.

• Informujte školu o tom, v čem vaše dítě bylo dobré, co ho bavilo, v čem reprezentovalo třídu nebo školu (věda, sport, umění a další schopnosti či nadání).
• Zjistěte u ředitele školy, zda a jak probíhá ve škole jazyková příprava pro žáky
s odlišným mateřským jazykem (= kurzy češtiny). Škola může zajišťovat také
doučování, nebo mít asistenta pedagoga. Tato a další opatření pomohou dítěti
se snadnějším zapojením do školní docházky.
• Rodič by měl být školou informován o všech důležitých změnách, které se týkají školní docházky dítěte, a tyto změny není možné udělat bez souhlasu rodiče
(např. vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, přeřazení do jiné školy
apod.)

Potřebujete pomoc s vyhledáním základní školy? Potřebujete další informace
k zápisu dítěte do české školy? Došlo během zápisu do školy k nějakému problému? Klade si škola neoprávněné požadavky pro přijetí dítěte? Obraťte se
na sociální pracovníky Centra pro integraci cizinců:
CIC Praha: Kubelíkova 55, Praha 3. Tel.: 222 360 452.
CIC Kolín: Zahradní 46, Kolín. Tel.: 312 310 332.
CIC Mladá Boleslav: Dukelská 1093, Mladá Boleslav. Tel. 222 360 452.
CIC Kladno: Severní 2952, Kladno. Tel.: 222 360 452.
CIC Liberec: Moskevská 14/27, Liberec. Tel.: 222 360 452.
info@cicpraha.org
www.cicpraha.org
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