
Zvláštní zápis pro cizince do mateřských a základních škol 
Žádost o přijetí za nezletilého uchazeče podává zákonný zástupce žáka (Ust. § 183 odst. 7 školského 
zákona: „Zákonným zástupcem je pro účely tohoto zákona osoba, která je v souladu se zákonem nebo 
rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka.“. Podle ukrajinského práva může být 
zákonným zástupcem i prarodič, zletilý sourozenec,  

• osoba, která má žáka svěřeného do péče,  

• obecný opatrovník (určený soudem),  

• ústavní zařízení, do jehož péče je žák svěřen.  
 

Zvláštní zápis cizinců proběhne pro mateřské školy 07.06.2022 od 13-16 hod. na MěÚ Varnsdorf 
v obřadní síni. 
Zvláštní zápis cizinců proběhne ve všech základních školách 06.06.2022 od 14-16 hod. 
Kontaktní údaje na jednotlivá školská zařízení naleznete na 
https://www.varnsdorf.cz/cz/mesto/organizace-zrizene-mestem/prispevkove_organizace/  
 
Obecně:  
Na děti/žáky cizince se obecně vztahuje povinné předškolní vzdělávání a povinná školní docházka (§ 34a a § 
36 školského zákona).  
Ve školním roce 2021/2022 se vztahuje:  
povinné předškolní vzdělávání na děti narozené 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016  
povinná školní docházka na děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2015  
 
Ve školním roce 2022/2023 se vztahuje:  
povinné předškolní vzdělávání na děti narozené 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017  
povinná školní docházka na děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016  
 
Děti cizinci nejsou povinny se k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo k povinné školní docházce hlásit 
bezprostředně po příjezdu. Vycházíme z toho, že nástup do školy je vhodný až ve chvíli, kdy je dítě na něj 
připraveno a nevnímá jej jako stresující událost. Není nutné na přijetí do školy spěchat, nejdříve je potřeba 
vyřešit trvalejší místo pobytu, materiální a finanční zabezpečení, začít pracovat na odstranění jazykové bariéry. 
Po dobu prvních tří měsíců pobytu na území ČR není potřeba nástup do školy zajistit 
S ohledem na současnou situaci, ve které nelze předjímat, kolik cizinců setrvá na území České republiky i 
v následujícím školním roce, se zavádí institut „zvláštního zápisu” k předškolnímu vzdělávání a k přijetí do 
1. ročníku ZŠ. Zvláštní zápis je určen výhradně pro cizince.  
 

 


