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• koncepce základního vzdělávání a její realizace

• obsah a rozsah základního vzdělávání

• věcná část právní úpravy základního vzdělávání

• vydávání schvalovacích doložek učebnicím

• vzdělávání cizinců v ČR

• vzdělávání českých žáků v zahraničí

• smlouvy s poskytovateli vzdělávání v zahraničí

• vedení evidence žáků plnící PŠD v zahraničí, kteří nemají 
kmenovou školu v ČR

Výběr z hlavních činností oddělení 
základního vzdělávání MŠMT
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• nevztahuje se na osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

• nijak se nedokládá (§ 34a odst. 1 školského zákona)

• pokud má dítě v ČR trvalý pobyt, doporučujeme 
informovat spádovou MŠ nebo příslušný odbor školství o 
tom, že dítě pobývá dlouhodobě v zahraničí a nepodléhá 
PPV

Povinné předškolní vzdělávání dětí 
(občanů ČR) v České republice
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• povinná školní docházka (PŠD) se vztahuje na státní 
občany ČR a na některé skupiny cizinců pobývajících v ČR 
(§ 36 školského zákona)

• nehraje roli, zda má dítě v ČR trvalý pobyt či nikoliv

• začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen 
odklad

• je možný i předčasný zápis

• termín zápisu v zahraničí nerozhoduje

Povinná školní docházka žáků
(občanů ČR) 
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• ve škole mimo území ČR

• ve škole při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu ČR

• v zahraniční škole uskutečňující na území ČR vzdělávání 
podle zahraničního vzdělávacího programu, v níž 
ministerstvo povolilo plnění PŠD

• v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu 
Evropských škol

• § 38 školského zákona 

Jiné způsoby plnění 
povinné školní docházky
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• plní PŠD ve škole v zahraničí:

– má/nemá kmenovou školu

– koná/nekoná zkoušku v kmenové škole (ČJ, Vl, D, Z)

– získává/nezískává české základní vzdělání (vysvědčení)

– dokládá plnění PŠD kmenové škole/MŠMT

• individuální výuka v zahraničí (je-li to možné !)

– totéž, ale zkoušky ze všech předmětů

• nostrifikace vysvědčení o získání stupně vzdělání

Právní úprava základního vzdělávání 
žáků (občanů ČR) v zahraničí
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• vhodné zejména při návratu do ČR

• zákonný zástupce požádá v této škole o přijetí a zároveň 
oznámí řediteli kmenové školy, že bude žák plnit PŠD v 
zahraničí, dále uvede

– předpokládanou dobu plnění PŠD v zahraničí

– adresu místa pobytu žáka 

– případně adresu školy

• povinnost přihlásit žáka do školy v zahraničí nejpozději do 
dvou týdnů po příjezdu

• kmenovou školu volí zákonný zástupce dle místa trvalého 
pobytu v ČR (tzv. spádová škola) nebo volí jinou školu (zde 
může být odmítnut z kapacitních důvodů)

Kmenová škola v ČR
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• jedná se o správní řízení; vždy podávat písemně!

• ideální je podat žádost v době zápisů do 1. ročníku 
(duben); lze i později

• žádost je možné ji podat: 

– datovou schránkou,

– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze 
jen poslat prostý email!),

– poštou,

– osobně

• osobní přítomnost žáka není nutná

• škola rozhodne o přijetí / nepřijetí, zákonný zástupce má 
možnost podat odvolání proti zamítavému rozhodnutí

Žádost o přijetí do kmenové školy v ČR
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• možnost konat v kmenové škole zkoušky z ČJ a českých 
reálií

• zkoušky nejsou povinné

• konají se nejméně za pololetí, nejdéle za 2 školní roky

• škola vystaví na základě zkoušky žákovi vysvědčení
(předměty ze zahraničí neopisuje)

• zkouška se koná nejpozději do 2 měsíců po skončení 
období, za které se koná (výjimečně do 4 měsíců)

• online přezkoušení – škola může umožnit, ale není nárok; 
podmínky zkoušky stanoví škola - měly by zajišťovat 
objektivitu účel zkoušky (ověření, zda žák má požadované 
znalosti)

Zkoušky v kmenové škole v ČR



10

• zkouška se koná:

– ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího 
oboru Český jazyk a literatura

– ve 4. a 5. ročníku ze vzdělávacího obsahu vlastivědné 
povahy vztahujícího se k ČR vzdělávacího oboru Člověk 
a jeho svět

– na 2. stupni ZŠ ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se 
k ČR vzdělávacího oboru Dějepis a Zeměpis

• zákonný zástupce před konáním zkoušky předloží řediteli 
KŠ hodnocení ze zahraniční školy s překladem do ČJ 
(nemusí být úředně ověřený; pouze při pochybnosti)

• individuální výuka - koná zkoušku ze všech povinných 
předmětů

Zkoušky v kmenové škole v ČR
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• pokud žák zkoušky nekoná, mají zákonní zástupci 
povinnost dokládat kmenové škole, jakým způsobem je 
plněna v zahraničí PŠD (většinou formou zaslání 
hodnocení ze zahraniční školy s překladem do ČJ (nemusí 
být úředně ověřený; pouze v případě pochybností) zpětně 
za období nejdéle 2 školních roků

• vysvědčení kmenová škola nevydá

• ! pokud žák předloží doklad od poskytovatele vzdělávání v 
zahraničí – škola vydá vysvědčení v souladu s osvědčením

Kmenová škola bez zkoušek
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• zákonní zástupci mají 
povinnost dokládat 
plnění PŠD přímo 
ministerstvu

• zákonný zástupce vyplní 
formulář dostupný zde: 
https://www.msmt.cz/vz
delavani/zakladni-
vzdelavani/zak-bez-
kmenove-skoly

• zacivzahranici@msmt.cz

Bez kmenové školy

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/zak-bez-kmenove-skoly
mailto:zacivzahranici@msmt.cz
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• formulář se zasílá na MŠMT do konce září školního roku, 
kdy by dítě nastupovalo do 1. ročníku v ČR (bez ohledu na 
dobu zahájení vzdělávání v zahraničí)  

• pokud dítě chodí v zahraničí v té době ještě do mateřské 
školy, uvede zákonný zástupce do formuláře předškolní 
zařízení a v dalším školním roce zašle změnu – uvede již 
školu

• formulář se zasílá:

– emailem na zacivzahranici@msmt.cz a písemně poštou 
na MŠMT (v případě emailu s el. podpisem není nutné 
zasílat poštou) nebo 

– datovou zprávou (pokud se jedná o osobní DZ)

Dokládání ministerstvu

mailto:zacivzahranici@msmt.cz
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• žák dostane přiděleno evidenční číslo, pod kterým bude na 
MŠMT veden (číslo obdrží ZZ emailem poté, co bude žák 
zaevidován) 

• veškeré změny ve formuláři (změna bydliště, školy apod.) 
je nutné průběžně hlásit MŠMT

• zpětně; nejdéle po uplynutí 2 školních roků (nejméně 
jednou za pololetí) zasílá ZZ na MŠMT doklad o vzdělávání 
v zahraničí (nejčastěji hodnocení nebo potvrzení o studiu) 
s překladem (nemusí být úředně ověřený); 

• pokud škola žádný doklad nevydává, lze zaslat čestné 
prohlášení

Dokládání ministerstvu
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• kmenová škola

– žák konal zkoušky – je zařazen do ročníku dle výsledku 
zkoušek

– žák nekonal zkoušky – ředitel zařadí žáka do 
příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho 
dosavadního vzdělání, zhodnocení jeho vzdělávacích 
potřeb a s přihlédnutím k jeho věku. 

• bez kmenové školy

– ředitel zařadí žáka do příslušného ročníku po zjištění 
úrovně jeho dosavadního vzdělání, zhodnocení jeho 
vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku

– škola oznámí MŠMT přijetí žáka bez KŠ a MŠMT jej 
vyřadí z evidence

Návrat do ČR na základní školu
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• podmínkou pro vstup na střední školu v ČR je splnění PŠD

• v ČR je školní docházka povinná po dobu 9 let

• pro prokázání splnění PŠD postačuje při podávání přihlášky 
ke střednímu vzdělání předložit:

– vysvědčení, ze kterého vyplývá docházka do školy 9 let 

– vysvědčení, ze kterého vyplývá splnění PŠD dle pravidel 
v zemi pobytu (např. doložka o splnění PŠD)

– popř. předložení 9 po sobě jdoucích vysvědčení

• vždy je nejlepší komunikovat přímo s danou střední 
školou

Návrat do ČR na střední školu
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• https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-
vzdelavani/prehled-moznosti-plneni-povinne-skolni-
dochazky-podle-38

• kompletní popis všech možností

Možnosti plnění povinné školní 
docházky podle § 38 školského zákona

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/prehled-moznosti-plneni-povinne-skolni-dochazky-podle-38
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• tzv. smluvní školy

• vyučují v souladu s RVP ZV, v rozsahu § 18 vyhlášky 
č. 48/2005 Sb., 

• poskytují vzdělávání srovnatelné se školou v ČR (v oblasti 
českého jazyka a českých reálií)

• vydávají osvědčení nahrazující zkoušky, tj. po předložení v 
kmenové škole žák obdrží vysvědčení (hodnocení je 
vydáno v souladu s osvědčením)

• žák již nekoná zkoušky v kmenové škole

Poskytovatelé vzdělávání v zahraničí
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• po návratu do ČR pokračuje žák v ročníku podle hodnocení 
na vysvědčení/osvědčení

• plnění PŠD se dokládá kmenové škole předložením 
hodnocení ze školy v zahraničí (u poskytovatele většinou 
nelze plnit zároveň PŠD, výjimka Vídeň)

• 2. pol. 9. ročníku: pouze vysvědčení potvrzuje splnění PŠD 
a získání stupně základního vzdělání, osvědčení pro tento 
účel není dostačující

• https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-
vzdelavani/poskytovatele-vzdelavani

Poskytovatelé vzdělávání v zahraničí

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/poskytovatele-vzdelavani
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• Česká škola bez hranic Paříž

• Česká škola v Kalifornii

• Česká škola bez hranic 
Londýn

• Okénko Londýn

• Česká škola bez hranic 
Rhein-Main

• Česká škola KuBiK

• Bilingvní otevřená obecná 
škola a Bilingvní reálné 
gymnázium Školského 
spolku Komenský

• Česká škola bez hranic 
Ženeva

• Česká škola Madrid

• Česká škola Řím

• Česká škola bez hranic 
Curych

• Česká škola v Řezně

• Česká škola Manchester

• Česká škola bez hranic 
Mnichov

• Česká škola v Calgary

Poskytovatelé vzdělávání v zahraničí
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• užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí: 
https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/index.html

• seznam škol, které vyučují češtinu: 
https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/skolstvi_a_vzdela
vani/index.html
(odkaz „Výuka českého jazyka v zahraničí“)

Kde hledat další informace

https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/index.html
https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/skolstvi_a_vzdelavani/index.html
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Děkujeme za pozornost

oddělení základního vzdělávání, MŠMT
Svatopluk Pohořelý, svatopluk.pohorely@msmt.cz
Eva Tučková. Eva.tuckova@msmt.cz
www.msmt.cz
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