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Co je základní škola? Co tam děti dělají?
Základní škola v České republice naplňuje celosvětově uzná-
vané základní vzdělávání nezletilých. Děti se ve škole učí to 
nejdůležitější, co budou potřebovat v dalším vzdělávání i životě 
obecně. Výuka probíhá vždy od pondělí do pátku podle pevně 
stanoveného rozvrhu. Třídy jsou smíšené, v České republice se 
neoddělují chlapci a děvčata.
Na prvním stupni (1. – 5. třída) se žáci učí číst, psát, počítat, učí 
se také základní poznatky o přírodě, prostředí, ve kterém žijí 
nebo o historii. Součástí vyučování jsou také lekce cizích jazyků, 
dále práce s počítačem, hudební, výtvarná a tělesná výchova. 
Na druhém stupni (6. – 9. třída) žáci prohlubují své znalosti, 
poznávají obory jako je fyzika, chemie, biologie nebo náročnější 
česká i světová literatura. 
Základní škola je také důležité místo pro socializaci žáků. Děti 
si zde nacházejí nové přátele a připravují se na budoucí osobní, 
pracovní i občanský život.

Pro koho je základní škola určena?
Pro všechny děti ve věku od 6 do 15 let. Děti – cizinci mají prá-
vo vzdělávat se v českých školách stejně jako děti české. Pod-
mínkou je, aby dítě strávilo v České republice alespoň 90 dní.  
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Do školy jsou přijímány i děti bez legálního pobytu. Neznalost 
českého jazyka není důvodem pro odmítnutí dítěte.

Je docházka do základní školy pro všechny děti povinná?
Ano, docházka do základní školy je pro všechny děti povinná. 
Tuto povinnost ukládá zákon, její nedodržení nebo záměrné 
zanedbávání je trestným činem (ohrožování výchovy mládeže). 
Pokud jste cizinci a zrovna jste přijeli do České republiky, ne-
bojte se oslovit vybranou školu a požádat o radu, kdy a jak by 
mělo vaše dítě zahájit školní docházku. Škola může pro Vaše 
dítě vymyslet individuální plán a domluvit se s Vámi, co bude 
pro Vaše dítě nejlepší. Před nástupem nejmenších dětí do 1. tří-
dy je také možné požádat o odklad školní docházky o jeden 
rok, pokud dítě není dostatečně fyzicky nebo psychicky vyspělé. 
Tento stav musí posoudit odborný lékař a pedagogicko-psycho-
logická poradna.

Do jaké základní školy by mělo naše dítě chodit?
Děti nejčastěji chodí do školy, která se nachází v blízkém okolí 
jejich bydliště. Ke každé adrese bydliště je přidělena tzv. spádo-
vá škola (tedy škola, pod kterou dítě spadá, protože je blízko). 
Můžete své dítě přihlásit i jinam, v nejbližší škole je ale největší 
šance na přijetí.
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České školy se dělí na státní a soukromé. Státní školy jsou 
zdarma (platí se jen obědy, školní pomůcky, některé učebnice, 
přispívá se na školní výlety aj.) V soukromých školách se pla-
tí školné, výše školného je různá. Existují také speciální školy 
pro děti s mentálním postižením, s poruchami zraku, sluchu  
a další. V průběhu 2. stupně základní školy mohou děti také pře-
stoupit na osmileté nebo šestileté gymnázium (střední školu). 
Čas strávený na gymnáziu se započítává do potřebné devítile-
té školní docházky, studium je zakončeno maturitní zkouškou. 
Na gymnázium (a další školy) je ale možné přestoupit také po 
ukončení 9. ročníku základní školy, pak je studium čtyřleté.

Jak zapsat dítě do základní školy?
Vyberte si školu nebo více škol v okolí Vašeho bydliště, které 
se Vám líbí. Můžete se podívat na jejich webové stránky nebo 
je navštívit osobně, abyste se mohli lépe rozhodnout. Seznam 
škol najdete vždy na webových stránkách městské části, ve kte-
ré bydlíte. 
Zápisy do 1. tříd se konají obvykle v dubnu, tak, aby bylo vše 
vyřešeno do září následujícího školního roku. Školní rok trvá 
vždy od září do června. Každá škola zveřejňuje přesné termíny 
a pokyny k zápisu, co přesně máte udělat, co přinést s sebou 
na zápis. Když máte nějaké otázky, nebojte se zeptat. Sledujte 

webové stránky, abyste vše zařídili včas. Pokud máte starší dítě, 
které už nepatří do 1. třídy (např. když jste se přestěhovali do 
nového města, do nové země), kontaktujte vybranou školu. Její 
vedení vás bude informovat o volných místech a možnostech 
přihlášení.

Nevím, jakou školu vybrat, nerozumím česky,  
potřebuji pomoci
Pokud potřebujete pomoci s výběrem školy a zařízením potřeb-
ných formalit, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůže-
me s překladem, doprovodíme Vás do školy, vyhledáme potřeb-
né informace. Ve většině základních škol je možné domluvit 
se částečně anglicky či jinými jazyky, vždy je ale lepší využít  
služeb profesionálního překladatele, kterého Vám můžeme
zdarma zajistit.  
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Kontakty
Centrum pro integraci cizinců | www.cicpraha.org
Meta, o.p.s. | www.meta-ops.cz
InBáze, z.s. | www.inbaze.cz
www.metropolevsech.eu
www.rodinaprorodiny.cz


