Jaká je struktura základního vzdělání
v České republice?

Jak dlouhá je povinná školní docházka
v ČR?

Děti zpravidla od 3 let do šesti let navštěvují mateřskou
školu. Poslední rok před zahájením školní docházky, kdy je
dítěti většinou 5 let, je povinný. Základní škola trvá 9 let.
Dělí se na dva stupně – 1. stupeň (1.-5. třída) a 2. stupeň
(6-9. třída). Nadané děti mohou po úspěšně složených
přijímacích zkouškách po 5.třídě odejít na osmiletá gymnázia nebo po 7. třídě na šestiletá gymnázia. Po skončení 9.
ročníku základní školy je možnost jít na střední školu nebo
gymnázium, které jsou po 4 letech ukončeny maturitní
zkouškou. Je také možnost jít po základní škole na dvouleté
a tříleté učební obory, které maturitou ukončeny nejsou.
Maturitní zkouška je předpoklad pro přijetí na vysokou školu
(univerzitu).

V České republice minimální povinná školní docházka trvá
9 let (školský zákon 561/2004 Sb.).

Kolik stojí základní škola
v České republice?
Vzdělání ve státních základních školách zřízených obcí,
městem nebo krajem, je bezplatné. Rodiče pouze platí pro
děti základní pomůcky, některé učebnice, pracovní sešity,
přispívají na školní akce (výlety, návštěva divadla, škola
v přírodě). Rodiče také platí pro dítě obědy ve školní jídelně.
Kromě státních existují také různé soukromé školy (církevní,
alternativní, jazykové), kde se platí školné v různé výši.

Co je spádová škola
Spádová škola je škola, kam děti spadají podle adresy
bydliště, kde je dítě přihlášeno. Rozdělení obcí a měst na
spádové oblasti zjistíte na příslušném úřadě nebo se
můžete informovat ve škole. Děti ze spádové oblasti musí
škola povinně přijmout bez hledu na národnost, typ
pobytu nebo znalost češtiny. Jediným důvodem odmítnutí
dítěte je plná kapacita školy.

Odklad školní docházky
Pokud dítě dosáhlo 6 let, ale ještě není fyzicky nebo
psychicky dostatečně vyspělé, může rodič pomocí
formuláře, který dostane u zápisu, požádat o odklad
ředitele školy. Odklad školní docházky musí posoudit
odborný lékař a pedagogicko-psychologická poradna,
která napíše posudek. Odklad nástupu do školy může být
maximálně do 8 let dítěte.
Neznalost českého jazyka není důvod k odkladu školní
docházky, ale v odůvodněných případech může být
smysluplné, pokud je dítě z jazykově velmi odlišné oblasti,
když stráví poslední povinný rok v mateřské škole a získá
tak nějaký čas na osvojení si základů češtiny. Samozřejmě
záleží na věku a individuální situaci dítěte a rodiny. Další
možností jsou přípravné, tzv. nulté třídy, které jsou v
některých školách zřízeny, kde se děti cíleně připravují na
školu.

Děti nastupují do základní školy do 1. třídy ve věku 6 let,
což znamená, že se k zápisu musí dostavit děti, které mají
6. narozeniny do 31.8. Základní škola má 9. ročníků.
Děti cizinců mají přístup k základnímu vzdělání za
stejných podmínek jako české děti. Povinná školní
docházka se vztahuje na všechny děti cizince, které jsou
90 dní v ČR bez ohledu na pobytový statut. Vztahuje se
i na děti bez legálního pobytu.
Za vzdělání dětí je zodpovědný zákonný zástupce/rodič.
Pokud dítě do školy nezapíše nebo dítě do školy nechodí,
je to porušení zákona.

Jak zapsat dítě do školy?
Zápis je každý rok v dubnu, přesné datum zápisu zjistíte na
webu školy nebo obcí/městských částí.
K zápisu přijde rodič nebo zákonným zástupcem spolu
s dítětem osobně. Je potřeba mít doklad rodiče (pas)
a doklad dítěte (pas)+kartičku zdravotního pojištění
dítěte. Pokud už dítě chodilo do školy, je dobré mít jeho
školní vysvědčení.
V rámci zápisu si učitel promluví s rodičem i dítětem a rodič
vyplní dokumenty a formuláře. V některých školách děti
dělají hravou formou různé úkoly, aby se zjistilo, jestli je dítě
pro školu zralé. Pokud dítě ještě není zralé, rodič požádá
o odklad školní docházky.
Rodič může dítě zapsat do školy i během školního roku.
V tomto případě je potřeba kontaktovat ředitele školy
a podat písemnou žádost (přihláška k základnímu vzdělání
a zápisní list).
Do 30 dnů po zápisu dostane rodič informaci o přijetí nebo
nepřijetí. O tom, zda škola dítě přijme, rozhoduje ředitel.
Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky
s bydlištěm ve spádovém obvodu (§ 36 odst.7 školského
zákona) – a to i při přestupu jedné školy do druhé.
Pokud dítě nebylo do školy přijato, je možné se odvolat ke
zřizovateli školy.

Můžu vybrat pro své dítě jakoukoli školu
Rodiče si mohou vybrat školu, která je v blízkosti jejich
bydliště nebo zaměstnání nebo která se jim líbí, ale ředitel
každé školy má povinnost přijmout nejprve děti ze spádové
oblasti, takže se může stát, že ve škole už nebude místo
pro další žáky. Pokud se rodiče rozhodují mezi více školami,
je možné školu navštívit v rámci dne otevřených dveří,
které všechny školy pořádají, a to i s dítětem, seznámit se
s programem školy a na vše se zeptat. Kdy je na které
škole den otevřených dveří zjistíte na webových stránkách
školy.

