
ИСКАТЕ ДА ЗАПИШЕТЕ 
ДЕТЕТО СИ В НАЧАЛНО 
УЧИЛИЩЕ В ЧЕШКА 
РЕПУБЛИКА?
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И ЗАДъЛжЕНИЯ?
РАВЕН ДОСТъП ДО ОБРАЗОВАНИЕТО
•	 Децата	на	чужденците	имат	равен	достъп	до	основното	образование	при	същите	
условия	както	гражданите	на	ЧР.	Също	им	се	полага	безплатно	обучение,	достъп	
до	храната	в	училище	и	училищните	кръжоци.

•	 В	 основното	 училище	 се	 приемат	 деца	 от	 всякакви	 народности,	 с	 всякакъв	 вид	
пребиваване,	също	и	без	легално	пребиваване.

ЗАДъЛжИТЕЛНО ПОСЕЩАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ЧР
•	 Децата	в	Чешка	република	започват	да	посещават	училище	на	6	годишна	възраст.	
Минималното	посещаване	на	училище	е	9	години.	Детето	трябва	да	го	направи	до	
навършване	на	17	години.

•	 Посещаване	на	училище	е	задължителното	и	за	децата	на	чужденците,	които	са	в	
Чешка	република	повече	от	90	дни.

•	 Когато	родителите	не	запишат	и	не	изпращат	детето	в	начално	училище,	нарушават	
закона.	Случая	разглежда	Орган	за	закрила	на	детето,	като	нарушение	или	престъ-
пление.

КАК ДА ИЗБЕРЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ?
•	 В	ЧР	са	началните	училища	са	държавни	(основани	от	община,	 град,	област).	В	
тези	училища,	децата	учат	безплатно.

•	 Съществуват	също	частни	или	църковни	начални	училища,	които	са	платени.
•	 Някои	начални	училища	могат	да	бъдат	специализирани	(езикови,	спортни,	мате-
матически	и	т.н.)	и	имат	строги	критерии	за	приемане.

•	 Oсновните		училища	имат:	1-ва степен	1. stupeň	(от	1	до	5	клас)	и	2-ра степен	2. 
stupeň	(от	6	до	9	клас).	Втората	степен	е	възможно	да	се	обучава	в	езикова	или	
художествена	гимназия.
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PАйОННО УЧИЛИЩЕ sPádová škola
•	 Това	е	училище,	според	местоживеенето	на	детето	(разпределението	се	осъщестя-
ва	от	съответните	органи	в	града).

•	 Директорът	на	районните	училища	трябва	да	дава	предимство	на	децата	от	опре-
деления	район.

СОБСТВЕН ИЗБОР НА УЧИЛИЩЕ
•	 Родителите	могат	да	изберат	и	друго,	освен	районното	училище.	Могат	да	си	из-
берат	 в	 зависимост	 от	 местоживеенето	 или	 работното	 място,	 според	 специали-
зацията	 на	 училището,	 утвърденото	 име	 или	 качество	 на	 обучение,	 или	 според	
предлагането	на	курсове	по	чешки	за	чужденци.

•	 Друго,	освен	районното	училище,	може	да	откаже	записването	на	детето	само	в	
случай,	че	е	с	препълнен	капацитет.	В	специализираните	училища	трябва	детето	
да	изпълни	нужните	критерии	или	да	издържи	приемните	изпити.

ЗАПИСВАНЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Zápis
КАК ПРОТИЧА ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕТЕТО В 1-ВИ КЛАС В 
НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ?
•	 Записването	 протича	 обикновенно	 през	месец	 април.	 Детето	 трябва	 да	 има	 на-
вършени	6	години	до	31.8.	Термините	на	записването	и	конкретните	условия	ще	
намерите	на	интернет	страниците	на	училището	или	на	интернет	страниците	на	
районните	общини.

•	 Родителят	и	детето	в	деня	на	записването	присъстват	лично.	Родителят	попълва	нуж-
ната	декларация,	учителят	провежда	разговор	с	родителя	и	детето,	често	на	детето	се	
дават	и	някакви	задачи.

•	 Целта	на	това	е	да	разберат	дали	детето	е	подготвено	за	посещението	на	учили-
ще	(комуникация,	социализация,	графомоторика).	До	30	дена	родителят	получава	
съобщение	за	решението	на	училището	и	информация	за	следващите	действия	
(напр.	кога	ще	се	проведе	първата	родителска	среща).	Списъкът	с	приетите	уче-
ници	е	 качен	в	интернет	 страницата	на	 училището	или	е	 закачен	на	вратата	на	
училището	под	определен	регистрационен	номер.

•	 В	случай,	че	детето	все	още	не	е	достатъчно	подготвено	за	училище,	родителят	
попълва	декларация,	която	ще	получи	в	училището	за	отлагане на посещението 
в училище	odklad školní docházky.	Трябва	да	направи	това	най-късно	до	31.	5.

•	 Отлагането	на	постъпване	в	училище	трябва	да	препоръча	педагогическо-психоло-
гическа	комисия	+	специализиран	лекар	или	психолог.

•	 Постъпването	в	училище	може	да	бъде	отсрочено	максимално	до	8-годишна	въз-
раст	 на	 детето.	 Детето	 с	 отлагане	 на	 посещаемостта	 е	 в	 списъка	 на	 началното	
училище,	където	е	направило	записването.

•	 Дете,	 което	е	с	отложено	посещение	на	училище,	може	да	посещава	подготви-
телна група	přípravná třída.	Директорът	на	училището	взема	решение	за	приема-
нето	на	детето	в	подготвителна	група,	по	искане	на	законния	му	представител	и	
въз	основа	на	писмена	препоръка	от	училищния	съвет.	Подготвителната	група	би	



помогнала	на	детето	да	развие	своите	умения,	знания	и	навици,	да	го	подготви	за	
живота	в	училището.	Подготвителната	група	по	принцип	се	организира	от	общината	
или	областта	в	училището.	Децата	могат	да	посещават	и	занималнята	в	училище-
то.	Годината,	през	която	детето	е	ходило	на	подготвителна	група	или	занималня,	не	
се	счита	за	част	от	задължителните	учебни	години

КАК ПРОТИЧА ЗАПИСВАНЕТО НА ПО-гОЛЯМО ДЕТЕ И 
ЗАПИСВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА гОДИНА?
•	 Родителят	може	да	запише	детето	си	на	училище	и	през	цялата	учебна	година.
•	 Препоръчваме	ви,	след	лично	договаряне	с	директора	на	училището,	да	подаде-
те	писмена	молба	 (заявление за начално образование и записване	přihláška 
k základnímu vzdělání a zápisní list).	На	основание	вашето	заявление,	училището	
издава	писмено	решение	за	приемането	или	неприемането	на	детето.	В	случай	на	
неприемане,	можете	да	се	обърнете	към	училищното	управление,	което	ще	раз-
гледа	причината	за	неприемането,	запълнен	капацитет	на	училището	и	може	да	
помогне	за	приеманто	на	детето	в	друго	учебно	заведение.

•	 Причина	за	неприемането	на	детето	не	може	да	бъде,	че	не	знае	или	малко	разби-
ра	чешки.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗИСКВАТ ПРИ 
ЗАПИСВАНЕТО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ?
•	 Документи	на	детето	 (акт	 за	раждане	или	паспорт).	На	училището	му	трябва	да	
легитимира	детето,	но	няма	право	да	проверява	легалността	му,	валидността	или	
типа	на	визата.	И	деца	без	документи	имат	право	на	начално	образование.

•	 Документите	на	родителя	 (паспорт).	 	На	училището	му	трябва	да	идентифицира	
законния	настойник,	но	няма	право	да	проверява	легалността	му,	валидността	или	
типа	на	визата.

•	 Удостоверение	vysvědčení	или	други	документи	от	предишното	учебно	зчведение	
в	случай,	че	детето	е	посещавало	такова	в	чужбина.

•	 Карта за здравно осигуряване	kartička zdravotního pojištění	на	детето.	Учили-
щето	проверява	тази	информация,	но	ако	детето-чужденец	няма	такава	картичка	
или	застраховка,	това	не	може	да	бъде	причина	за	неприемането	му	в	училището.

КАКВО СЛЕДВА СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА 
ДЕТЕТО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ?
•	 Когато	детето	постъпва	в	друг	клас,	освен	в	1-ви,	училището	оценява	досегашната	
посещаемост	на	детето	и	неговите	знания.	После	се	решава	в	кой	клас	ще	бъде	
прието	детето,	най-вече	според	възрастта,	максимално	един	клас	назад.

•	 Детето	се	става	част	от	колекитва	и	после	продължава	с	тях	нагоре	към	следващ	
клас.

•	 Децата,	чиито	майчин	език,	е	различен	от	чешки,	имат	право	на	подкрепа и помощ	
podpůrná opatření	от	1-ви	до	3-ти	клас.	Вида	на	подкрепата	се	определя	от	степен-



та	на	владеене	на	чешки	език	и	е	индивидуална	за	всеки	ученик.	За	оказване	на	
помощ	във	втори	и	трети	клас,	е	необходима	оценка	и	становище	от	педагогопси-
хологическа	комисия.	Мерките	за	подкрепа	са	например	повече	време	за	работа,	
осигуряване	на	речник,	специални	учебници	и	помагала,	коригиране	на	оценява-
нето,	допълнителни	уроци	по	чешки	език,	асистент	(помощник-учител)	по	време	на	
учебните	занятия.

•	 Информирайте	училището	за	интересите	на	вашето	дете,	в	какво	е	било	вашето	
дете	добро,	евентуален	талант,	дали	и	как	е	представлявало	класа	или	учебното	
заведение	(наука,	спорт,	изкуство	или	други	изяви).

•	 Родителят	трябва	да	бъде	информиран	от	училището	за	всички	важни	промени,	
които	засягат	посещаемостта	на	детето	в	училището,	и	тези	промени	не	могат	да	
бъдат	без	съгласието	на	родителите	(напр.	изследвания	от	педагогическо-психоло-
гична	комисия,	прехвърляне	в	друго	училище	и	т.н.).

Трябва ви помощ при избора на начално училище? Трябва ви до-
пълнителна информация за записването на детето в чешко учили-
ще? По време на записването е настъпил някакъв проблем? Учили-
щето си поставя необосновани изисквания за приемането на детето 
ви? Обърнете се за помощ на социалните работници в Центъра за 
интеграцията на чужденците:

CIC	Praha:	Pernerova	10/32,	Praha	8.	Тел.:	704	600	700
CIC	Kolín:	Zahradní	46,	Kolín.	Тел.:	774	866	838

CIC	Mladá	Boleslav:	Dukelská	1093,	Mladá	Boleslav.	Тел.:	731	512	726
CIC	Kladno:	Severní	2952,	Kladno.	Тел.:	735	173	719

CIC	Hořovice:	Palackého	náměstí	640/34	(3-ти	етаж	на	кметството),	
Hořovice.	Тел.:	605	215	649

CIC	Mělník:	Náměstí	Míru	51,	Mělník,	(3-ти	етаж	на	кметството).		
Тел.:	777	402	129

CIC	Liberec:	Moskevská	27/14,	Liberec.	Тел.:	735	752	467
info@cicops.cz
www.cicops.cz
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