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Upozorňujeme na důležité změny ve školském zákonu, platné od září 2017: 
 
Ve Sbírce zákonů byla v minulých dnech publikovaná novela školského zákona, na jejíž podobě 
se podílel i spolek Česká škola bez hranic.  
Znění kapitol, které se týkají žáků – občanů ČR žijících v zahraničí, je výsledkem dlouhodobé 
práce spolku Česká škola bez hranic a jeho úzké spolupráce s ministerstvem školství a 
ministerstvem zahraničí. K prvnímu setkání této pracovní skupiny, kterého se zúčastnili i 
zástupci Českých center, došlo již na počátku roku 2009. 
 
Současná verze zákona skutečně zohlednila zvláštní situaci žáka – občana ČR, který žije 
v zahraničí.  
 

 Zápis do kmenové školy nebude již povinný, ale možný, stejně jako rozdílové zkoušky 

(ty od 1. 1. 2012) 

V českém vzdělávání dětí, které žijí v zahraničí, se občasná návštěva jejich základní školy 

v Čechách velice osvědčuje – dětem je mimo jiné odměnou za jejich velké úsilí nad rámec 

běžné školní docházky, když jejich znalosti ocení přímo v terénu spolužáci a učitelé české 

základní školy. Máte-li jen trochu možnost své dítě do školy v Čechách občas poslat a 

umožnit mu tak i poznání jiného systému, určitě to udělejte.  

 Žáci,  kteří jsou již žáky kmenové školy v ČR, jimi zůstávají. 

 Plnění povinné školní docházky se bude prokazovat MŠMT, prováděcí předpis se 

připravuje. S největší pravděpodobností půjde o čestné prohlášení. 

 Od roku 2016 považuje paragraf 182 a za přestupek situaci, kdy rodič nezapíše 

prokazatelně žáka k plnění povinné školní docházky v ČR po dovršení 6 let – v 

současné době tedy do kmenové školy,  od 1. 9. 2018 prohlášením na ministerstvo. Za 

tento přestupek může být udělena pokutu 5000,- Kč. 

 Rozdílové zkoušky nebudou povinné, ale možné. 

 Od 1. 9. 2017 je v ČR stanovena povinnost posledního ročníku předškolního 

vzdělávání, která se nevztahuje na osoby, které nepobývají na území České republiky 

déle než 90 dnů, včetně občanů ČR v zahraničí. 

 Dětem, které získaly vzdělání v zahraničí, se na žádost promíjí zkouška z českého 

jazyka při přijímacím řízení na střední školu v ČR; v závislosti na délce zahraničního 

pobytu mají tito žáci nárok na úpravu podmínek skládání maturitní zkoušky z českého 

jazyka a při žádosti o nostrifikaci zahraničního vzdělávání neskládají nostrifikační 

zkoušku z češtiny. Úroveň znalosti jazyka se ověřuje jen pohovorem. 

 

K tomu se přidává již dříve realizovaná úprava:  

- výuka poskytovatele vzdělávání v zahraničí, tedy toho, který podepsal s MŠMT smlouvu, 
bude dále v ČR uznávána (od 1. 5. 2015) – do 1. pololetí 9. ročníku bez přepisování 
výsledku na české vysvědčení, za 2. pololetí 9. třídy bude žákovi vydáno české 
vysvědčení s doložkou o ukončení povinné školní docházky v ČR, s výsledky od 
poskytovatele vzdělávání v zahraničí.   


