
Cấu trúc hệ thống giáo dục tiểu học - 
«základní škola» tại cộng hòa Séc là 
như thế nào?
Theo quy tắc trẻ từ 3 đến 6 tuổi sẽ đi mẫu giáo. Năm cuối cùng 
trước khi bắt đầu phải đến trường học - phần lớn là khi trẻ được 
5 tuổi – LÀ BẮT BUỘC. Trường tiểu học kéo dài trong 9 năm. 
Trường tiểu học được chia làm 2 cấp độ: Cấp 1 (từ lớp 1 đến 
lớp 5) và cấp 2 (từ lớp 6 đến lớp 9). Một số các học sinh sau  có 
thể thực hiện thành công kỳ thi đầu vào cuối lớp 5 để chuyển 
sang trường chuyên - „gymnázium“ hệ 8 năm hoặc kỳ thi vào 
cuối lớp 7 lên trường chuyên hệ 6 năm. Sau khi kết thúc lớp 9 
bậc tiểu học, học sinh có cơ hội tiếp tục lên trung học - „střední 
škola“ hoặc trường chuyên - „gymnázium“ mà sau 4 năm sẽ kết 
thúc bằng việc thi tốt nghiệp - „maturita“. Sau khi tốt nghiệp tiểu 
học, học sinh cũng có thể chọn lựa vào trường nghề - „učební 
obor“ hệ 2 hoặc 3 năm mà không kết thúc với thi tốt nghiệp. Việc 
thi tốt nghiệp trung học là để dành cho những trường hợp muốn 
tiếp tục thi vào trường đại học.

Tại Séc việc bắt buộc đi tới trường kéo 
dài trong bao nhiêu lâu?
Tại cộng hòa Séc, việc đến trường bắt buộc kéo dài trong 9 
năm (luật giáo dục 561/2004 Sb.).
Trẻ em vào lớp 1 tiểu học khi được 6 tuổi, có nghĩa là trẻ phải 
ghi danh vào trường khi được tròn 6 tuổi tính đến ngày 31 tháng 
8. Trường tiểu học có 9 năm học. 
Các điều kiện giáo dục bậc tiểu học dành cho trẻ em người 
nước ngoài hoàn toàn giống với trẻ em người Séc. Điều luật 
đến trường bắt buộc được áp dụng đối với tất cả trẻ em người 
nước ngoài mà sống tại Séc từ 90 ngày không cần xét đến loại 
giấy phép cư trú. Điều luật này áp dụng đối với cả trẻ sống bất 
hợp pháp tại Séc. 
Người đại diện pháp luật/ bố mẹ của trẻ có trách nhiệm với giáo 
dục của trẻ. Trong trường hợp trẻ không được đăng ký cho đến 
trường hoặc không đi học, điều đó được coi như là vi phạm 
pháp luật.

Học phí tiểu học tại cộng hòa Séc là 
bao nhiêu?
Giáo dục trong trường tiểu học của nhà nước được mở ra bởi 
khu vực, thành phố hay vùng là hoàn toàn miễn phí. Bố mẹ chỉ 
trả tiền cho những dụng cụ hỗ trợ cho trẻ như là sách vở, các 
thứ liên quan tới hoạt động của trường (du lịch, thăm nhà hát, 
trường học tự nhiên). Bố mẹ cũng sẽ trả tiền cho bữa trưa tại 
trường của trẻ. Ngoài những trường chính quy cũng tồn tại 
những trường tư nhân (trường dòng, trường chọn, trường ngoại 
ngữ) nơi mà học phí sẽ phải trả với các mức quy định khác 
nhau. 

Như thế nào là trường đúng tuyến - 
«spádová škola» 
Trường đúng tuyến là trường học mà trẻ được chia vào dựa 
theo địa chỉ sinh sống đăng ký trong giấy tờ. Các thông tin về 
khu vực nào thuộc tuyến trường nào bạn có thể biết qua ủy ban 
hoặc trường học. Trẻ thuộc tuyến của trường bắt buộc 
trường này phải nhận không cần quan tâm đến dân tộc, loại 
giấy phép cư trú hay khả năng tiếng séc. Khi trường đã quá 
tải là lý do duy nhất để có thể từ chối nhận học sinh. 

Tôi có thể chọn bất kỳ trường nào cho 
con mình không
Bố mẹ có thể chọn trường cho con thuận tiện gần với nơi ở 
hoặc nơi làm việc, hay trường mà họ thích, tuy nhiên hiệu 
trưởng của mỗi trường sẽ bắt buộc trước hết phải nhận những 
trẻ đúng tuyến bởi thế có thể xảy ra việc trường sẽ không còn 
chỗ cho những trẻ khác. Nếu như bố mẹ cần cân nhắc lựa chọn 
giữa nhiều trường khác nhau thì có thể đến tham khảo các 
trường vào những ngày mở cửa trường, là ngày mà tất cả các 
trường tổ chức dành cho trẻ, để có thể đến làm quen với các 
chương trình học cũng như hỏi các thắc mắc. Ngày trường mở 
của bố mẹ có thể tìm thấy trên website của mỗi trường.

Tạm hoãn việc đi học bắt buộc – 
«odklad školní docházka»
Nếu như trẻ đã 6 tuổi nhưng vì lý do thể chất hoặc tâm lý vẫn 
chưa đủ lớn, bố mẹ có thể viết đơn được cấp khi đăng ký cho 
hiệu trưởng của trường để có thể tạm hoãn việc đi học bắt buộc. 
Việc tạm hoãn đi học bắt buộc sẽ được xét bởi bác sỹ 
chuyên môn và phòng tư vấn tâm lý giáo dục – «pedagog-
icko-psychogická poradna». Việc đến trường học chỉ có thể 
tạm hoãn nhiều nhất đến năm trẻ 8 tuổi.  
Không biết tiếng Séc không phải là lý do để tạm hoãn đến 
trường, nhưng cũng có thể là lý do chính đáng nếu như trẻ đến 
từ vùng có ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt, khi mà trẻ trải qua 
năm cuối cùng bắt buộc tại mẫu giáo và đã có một thời gian để 
làm quen với một số tiếng séc cơ bản. Dĩ nhiên các trường hợp 
sẽ phụ thuộc vào lứa tuổi và tình trạng cá nhân cụ thể của từng 
trẻ và gia đình. Còn có những cách khác như học lớp dự bị có 
nghĩa là lớp 0, là lớp mà ở một số trường có tổ chức dành cho 
những trẻ với mục đích chuẩn bị đến trường.

Làm thế nào để đăng ký cho trẻ đến 
trường?
Đăng ký xin học - „zápis“ được diễn ra hàng năm vào tháng 4, 
ngày tháng cụ thể bố mẹ có thể tìm tại trang web của trường, 
của khu vực hoặc quận của thành phố. 
Để đăng ký xin học hoặc bố/mẹ cần đi cùng trẻ trực tiếp đến tận 
nơi. Bố mẹ cần phải mang theo giấy tờ của bố mẹ (hộ chiếu) 
và giấy tờ của trẻ (hộ chiếu) + thẻ bảo hiểm của trẻ. Nếu như 
trẻ đã từng đến trường thì cần mang theo những chứng nhận 
trường học của trẻ.
Trong quá trình đăng ký xin học, giáo viên sẽ hướng dẫn cho bố 
mẹ và trẻ điền các giấy tờ và đơn. Ở một số trường học, trẻ có 
thể sẽ được yêu cầu làm các bài tập dưới dạng vui chơi để có 
thể xác nhận trẻ có đủ lớn để đi học. Nếu trẻ vẫn chưa đủ lớn, 
bố mẹ sẽ đệ đơn để tạm hoãn tới trường.  
Bố mẹ có thể xin cho con vào học ngay cả khi năm học đang 
diễn ra. Trong trường hợp này cần liên hệ với hiểu trưởng và 
nộp đơn viết tay (hồ sơ xin vào trường tiểu học - „přihláska“ và 
giấy nhập học - „zápisový list“).
Trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký xin học, bố mẹ sẽ nhận 
được thông tin về việc nhận hay không nhận. Quyết định nhận 
hay không nhận học sinh là do hiệu trưởng của trường. Hiệu 
trưởng của trường đúng tuyến bắt buộc phải ưu tiên nhận 
những học sinh có địa chỉ nằm trong tuyến của mình trước (luật 
giáo dục § 36 odst.7) – và kể cả khi chuyển từ trường thứ nhất 
sang trường thứ hai. 
Nếu như trẻ không được nhận, có thể viết đơn phúc khảo để 
nhà trường giải quyết.


