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Plnění povinné školní docházky v zahraničí či zahraniční škole v ČR
Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního
roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka" nebo
„PŠD“).
Plnění povinné školní docházky žáky- českými občany pobývajícími dlouhodobě v zahraničí
je upraveno v § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 18-23
vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
Žák může plnit povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky nebo
v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol nebo formou
individuální výuky v zahraničí.
Žák, který plní povinnou školní docházku jedním z výše uvedených způsobů, je vždy zároveň
žákem české školy, kde je zapsán k plnění povinné školní docházky (tzv. kmenová škola).
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku
věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění
povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a
požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září
do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do
konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku.
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se
sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"),
pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pro školu, která zapíše
žáka k PŠD, dále používáme termín „kmenová škola“.
V případě, že žák již povinnou školní docházku v ČR započal, před odjezdem do zahraničí je
zákonný zástupce žáka povinen oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění
povinné školní docházky v zahraničí, způsob plnění povinné školní docházky, adresu místa
pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné zahraniční školy. Zákonný zástupce žáka je
povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do
země pobytu.
Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, může na žádost zákonného zástupce
konat zkoušky z vybraných předmětů ve své kmenové škole. Výjimkou jsou Evropské školy,
kdy žák zkoušky nekoná.
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1. Pokud žák zkoušky koná, pak se konají z těchto předmětů:
a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura,
stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV),
b) ve 4. a 5. ročníku ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České
republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného RVP ZV,
c) v 6. - 9. ročníku ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího
oboru Dějepis a Zeměpis, stanovených RVP ZV.
Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí a koná
zkoušky, pak je koná z každého předmětu uvedeného v příslušných ročnících školního
vzdělávacího programu zkoušející školy s výjimkou předmětů volitelných.
Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období
dvou školních roků. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy
v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem
a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem
zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky.
Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy. Termín konání zkoušky
dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška
uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná.
Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející školy, stanoví
termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů
v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky
tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se
zkouška koná.
Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení
žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. V případě
pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení
úředně ověřeného překladu.
V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může
požádat o komisionální přezkoušení.
Pokračuje-li žák, který konal zkoušky, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole,
zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.
2. Pokud žák zkoušky nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění
povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze školy mimo území České
republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka,
v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. v případě pochybností o správnosti
překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu.
Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává.
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Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky, zařazuje po
návratu ze zahraničí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho
dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.
Nekoná-li žák zkoušky, a tedy nezíská vysvědčení o úspěšném ukončení 9., popřípadě 10.
ročníku základního vzdělávání, které je opatřeno doložkou o získání stupně základního
vzdělání, je tento žák považován za žáka, který nezískal základní vzdělání (v ČR), konkrétní
formulace viz § 54 školského zákona.
Výše uvedené platí i v případě, že žák má kromě občanství ČR i občanství jiného státu.
Občané ČR většinou plní povinnou školní docházku denním prezenčním vzděláváním
v zahraniční škole zřízené podle práva státu žákova pobytu. Řada z nich se také vzdělává
v českém jazyce formou odpolední nebo sobotní výuky v českých školách - tzv. poskytovatelé
vzdělávání v zahraničí. Některé z těchto škol mají podepsané s MŠMT ujednání/smlouvu
o poskytování vzdělávání občanům České republiky v období plnění povinné školní
docházky. Umožňují svým žákům absolvovat vzdělávání, na jehož základě obdrží za každé
období školního roku osvědčení. Po předložení osvědčení společně s vysvědčením ze
zahraniční školy, kde žák plní povinnou školní docházku, obdrží žák v kmenové škole v ČR
české vysvědčení, aniž by musel vykonávat zkoušky. Získání osvědčení mu také umožní
zařazení do odpovídajícího ročníku při případném návratu zpět do ČR. MŠMT informuje o
poskytovatelích vzdělávání v zahraničí, s nimiž je uzavřeno ujednání, na svých webových
stránkách zde http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/seznam-poskytovateluvzdelavani-v-zahranici-s-nimiz-je

