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 JAK ZAPSAT DÍTĚ DO ŠKOLY V	ČR 

INFORMACE PRO RODIČE Z UKRAJINY 

1. Povinná školní docházka se v	České republice vztahuje na všechny děti-cizince, kteří 
pobývají na území ČR více než 90 dní. Pokud pobývají méně než 90 dní, povinnost do 
školy docházet se na ně nevztahuje, ale ke školní docházce se přihlásit mohou. 

2. V případě dětí, které pobývají na území ČR méně než 90 dnů, není třeba prokazovat 
oprávněnost pobytu na území ČR.  

3. Občanům Ukrajiny, kteří nyní přicházejí do ČR, budou vydávána speciální 
dlouhodobá víza, která je budou opravňovat k delšímu pobytu na našem území, viz k 
tomu informace na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz/clanek/informace-
pro-obcany-ukrajiny.aspx 

4. Povinná školní docházka začíná v	od dovršení 6 roků dítěte a trvá 9 let. Vzdělávání je 
na veřejné škole bezplatné pro všechny děti.  

5. Předškolní vzdělávání je povinné 1 rok a platí pro děti rok před zahájením povinné 
školní docházky. Dítě chodí buď do mateřské školy, anebo je vzděláváno doma. Za tento 
povinný rok se neplatí poplatky. 

6. O přijetí dítěte do školy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení, které trvá nejdéle 
30 dnů. Jestliže má škola volná místa, může řízení trvat velmi krátkou dobu (několik dní).  
Dítě můžete přihlásit písemně (osobně, poštou, datovou schránkou, e-mailem s 
elektronickým podpisem), ale i ústně – osobní návštěvou školy.  

7. Dítě k	docházce do školy přihlašuje jeho zákonný zástupce (rodič), jestliže bude dítě 
přihlašovat někdo jiný z	rodiny, nechte si od rodiče napsat plnou moc, že vás zmocňuje 
k	přihlášení dítěte do školy. Plná moc nemusí být ověřená. Jestliže plnou moc nemáte 
ihned, doložíte ji později. 

8. Téměř v každé škole se domluvíte anglicky. Ředitelé škol jsou většinou zvyklí přijímat 
cizince a Česká republika má fungující systém na pomoc dětem, které neznají český 
jazyk. 

9. Dítě můžete přihlásit do školy, která je spádovou pro místo, kde bydlíte (škola je blízko 
a dá se do ní dojít pěšky nebo do ní děti sváží autobus). Na místo v	této škole má vaše dítě 
zákonný nárok (v případě pobytu nad 90 dní). Jestliže škola nebude mít žádné volné 
místo, zajistí vašemu dítěti obec místo v	jiné škole. 

10. Dítě má po přijetí právo být otestováno testem jazykové úrovně. Ten provede ta škola, 
do které bude vaše dítě přijato. Dítěti bude poskytována výuka jazykové přípravy 
zdarma. Pokud dítě vůbec nerozumí, lze mu ještě navíc do 5 dnů od zápisu zažádat o 
adaptačního koordinátora. Všechno toto vyřídí škola (viz § 10 až 11b vyhlášky č. 48/2005 
Sb. o základním vzdělávání). 


