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PRAVIDLA PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CIZINCŮ 

příloha školního řádu č. 4 

 
 

1. Obecná ustanovení 

Tato příloha upravuje opatření ve škole, která se vztahují na cizince, kterým byla v České republice 

poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině dle zákona č. 67/2022 

Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolanými invazí vojsk Ruské federace, v platném znění. 

 
2. Povinnosti zákonného zástupce 

Cizinec je povinen zahájit povinnou školní docházku nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné 

ochrany. 

V případě, že žák, bude na trvalo opouštět území ČR, je povinností zákonného zástupce informovat  

o tomto školu. Následně zákonný zástupce vyplní oznámení o ukončení vzdělávání z důvodu odjezdu 

mimo území ČR. 

Zákonný zástupce je povinen poskytnout škole údaje nezbytné pro potřeby školní matriky. 

 
3. Zařazení žáka do ročníku 

 
Ředitel základní školy zařazuje žáka do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního 
vzdělání, zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku. Zároveň je ale možné 
vytvářet tzv. „ukrajinské“ skupiny z žáků různých ročníků pro výuku některých předmětů např. českého 
jazyka. 
 
Pokud již žák splnil povinnou školní docházku (jejíž splnění se posuzuje podle českých právních předpisů 

(§ 36 školského zákona) a zároveň nezískal základní vzdělání úspěšným ukončením 9. ročníku v ČR, 

může být přesto přijat do základní školy, pokud ředitel školy současně v zájmu žáka rozhodne  

o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1 školského zákona. 

 
4. Postup při vyřazení ze školy 

Pokud se cizinec plnící povinnou školní docházku neúčastní vyučování v základní škole nepřetržitě po 

dobu nejméně 15 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední 



Příloha č. 4, školní řád 2022/2023 
 

známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude  

i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty žákem školy. 

 

5. Hodnocení žáků 

Při hodnocení žáků cizinců na vysvědčení platí, že se zohledňuje jejich nedostatečná znalost 

vyučovacího jazyka, jak vyplývá z § 15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. Pokud by žák nemohl být 

hodnocen na konci 2. pololetí, a to ani v náhradním termínu, musí opakovat ročník.  

 


