
DORIȚI SĂ VĂ ÎNSCRIEȚI 
COPILUL LA ȘCOALĂ ÎN 
REPUBLICA CEHĂ?
INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI

CARE SUNT DREPTURILE DE BAzĂ ȘI ÎNDATORIRILE?
ÎNSPRIEREA DIRECTĂ LA EDUCAȚIE
•	 Pentru	 copii	 cetățenilor	 străini	 sunt	 aceleași	 condiții	 de	 înscriere	 la	 școală	 ca	 pentru	
cetățenii	cehi.	Au	dreptul	gratuit	la	educație,	acces	la	cantina	școlară	și	la	cluburile	elevi-
lor	pentru	care	prezintă	interes.

•	 La	școală	sunt	acceptați	copii	originari	din	orice	țară,	cu	orice	fel	de	ședere,	chiar	și	cei	
fără	ședere	legală.

ÎNVĂȚĂMâNTUL OBLIgATORIU ÎN REPUBLICA CEHĂ
•	 În	Repeblica	Cehă,	copii	 încep	să	meargă	 la	școală	 la	vârsta	de	6	ani.	 Învățământul	
obligatoriu	este	de	minimum	9	ani.	Copilul	trebuie	să	termine	acești	ani	de	învățământ	
obligatoriu	până	la	vârsta	de	17	ani.

•	 Învățământul	obligatoriu	se	aplică,	de	asemenea,	copiilor	cetățenilor	străini	care	au,	în	
Republica	Cehă,	o	ședere	mai	îndelungată	de	90	de	zile.

•	 Dacă	părinții	refuză	sau	nu	își	trimit	copii	la	școală,	înfăptuiesc	o	încălcare	a	legii.	De	re-
zolvarea	acestei	probleme	se	va	ocupa	Protecția	copilului	(OSPOD)	ca	delict	sau	eventual	
infracțiune	penală.

CUM SĂ ALEgEȚI ȘCOLA gENERALĂ?
•	 În	Republica	Cehă	sunt	școli	generale	de	stat	(guvernate	de	diferite	niveluri	ale	autorități-
lor	locale).	La	aceste	școli	se	studiază	fără	plată.

•	 Sunt,	de	asemenea	și	școli	private	sau	creștine,	la	care	școlarizarea	este	contra	cost.
•	 Unele	școli	generale	pot	fi	specializate	(lingvistice,	sportive,	cu	profil	matematic	șamd.)	
și	pot	avea	criterii	clare	de	însriere	și	acceptare.

•	 Școala	generală	are	două	etape	școala primară	1. stupeň	 (de	 la	 I	 la	al	V-lea	an	de	
studiu)	și	școala gimnazială	2. stupeň	(de	la	al	VI-lea	la	al	IX-lea	an	de	studiu).	Școala	
gimnazială	poate	fi	urmată,	fie	la	colegiu,	fie	la	școala	de	artă.	
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ȘCOALA LOCALĂ SPáDOVá škOLA
•	 Este	vorba	de	școala	care	este	cea	mai	apropiată	de	adresa	de	locuință	a	copilului	(îm-
părțirea	orașele	sau	cartierelor	în	districte	școlare	poate	fi	găsită	la	biroul	adminstrației	
locale).

•	 Este	întotdeauna	o	prioritate	ca	directorul	școlii	locale	să	accepte	elevi	din	zonă.

ALEgEREA PROPRIE A ȘCOLII
•	 Părinții	pot	alege,	pentru	copilul	lor,	o	altă	școală	decât	școală	locală.	Se	pot	decide	și	
după	alte	criterii	 ca	de	expemplu:	cât	de	aproape	este	școala	de	 locul	de	muncă,	ce	
specializace	are	școala,	reputația	și	calitatea	școlii	sau	oferta	de	cursuri	de	limbă	cehă	
pentru	străini.

•	 Altă	școală,	în	afara	celei	locale,	poate	refuza	copilul	dacă	are	deja	împlinită	capacitatea	
maximă.	 Pentru	 școlile	 specializate,	 copii	 trebuie	 să	 îndeplinească,	 dinainte,	 criteriile	
cerute	sau	să	treacă	examenul	de	admitere.

ÎNSCRIEREA LA ȘCOALĂ záPIS
CUM SE DESFĂȘOARĂ ÎNSCRIEREA COPILULUI ÎN PRIMA 
CLASĂ DE ȘCOALĂ PRIMARĂ?
•	 Înscrierea	la	școala	primară	se	desfășoară,	de	obicei,	în	Aprilie.	La	înscriere	pot	participa	
copii	care	au	deja	6	ani	sau	vor	împlini	vârsta	de	6	ani	până	pe	31	August.	Termenii	și	
condițiile	exacte	de	înscriere	le	puteți	găsi	pe	site-ul	școlii	sau	pe	site-ul	administrației	
locale.

•	 Părintii	și	copilul	se	prezintă	personal	 în	ziua	și	 la	ora	 la	care	sunt	programați	pentru	
înscriere.	Părinții	completează	pe	loc	formularele	corespunzătoare,	cadrele	didactice	din	
școală	vor	avea	un	interviu	cu	părinții	și	copilul,	de	multe	ori	se	dau	și	anumite	sarcini	
simple	pentru	copii.

•	 Scopul	înscrierii	este	de	a	se	asigura,	dacă	într-adevăr	copilul	este	pregătit	pentru	școala	
primară	(comunicare,	socializare,	capaciate	motorie).	După	30	de	zile	de	la	înscriere,	părinții	
primesc	decizia	de	acceptare	sau	de	respingere.	Elevii	acceptați	vor	fi	afișați	pe	pagina	web	
a	școlii	sau	pe	panoul	de	anunțuri	de	pe	ușa	școlii,	după	numărul	de	înregistrare.

•	 În	 cazul	 în	 care	 copilul	 nu	 este	 pregătit	 pentru	 a	 merge	 la	 școală,	 părinții	 vor	 cere,		
printr-un	formular	pe	care-l	vor	primi	de	la	școală,	amânarea înscrierii la școală	odklad 
školní docházky.	Cel	mai	târziu	amânarea	poate	fi	cerută	până	pe	data	de	31.05.

•	 Amânarea	înscrierii	copilului	la	școală	trebuie	să	fie	evaluată	și	recomandată	în	scris	de	
consilierul	psiho-pedagogic	și	de	medicul	de	familie	sau	psihologul	clinic.

•	 Înscrierea	la	școală	poate	fi	amânată	până	la	maximum	vârsta	de	8	ani.	Un	copil	care		
a	amânat	începerea	școlii	este	pe	toată	durata	amânării	înregistrat	la	școala	unde	a	făcut	
cererea	inițială.

•	 Copii	care	sunt	înregistrați	cu	întârzire	la	școală	pot	urma	clasa pregătitoare	přípravná 
třída.	Încadrarea	copilului	va	fi	facută	de	către	diectorul	școlii,	pe	baza	unei	cereri	legale	
făcută	de	către	părinte/tutore	și	pe	baza	unei	recomandări	scrise	de	către	consiliul	șco-
lar.	Clasa	pregătitoare	are	rolul	de	a	ajuta	copilul	în	a	se	adapta	și	în	a	se	pregăti	pen-
tru	intrarea	la	școală.	Clasa	pregătitoare	se	desfășoară	în	cadrul	incintei	școlii	primare		



și	este	organizată	de	către	autoritățile	locale.	Copii	se	pot	alătura	cluburilor	școlare.	Anul	
petrecut	la	clasa	pregătitoare	nu	este	inclus	în	școlarizarea	obligatorie.

CUM SE DESFĂȘOARĂ ÎNSCRIEREA COPILULUI MAI MARE 
ȘI ÎNSCRIEREA DUPĂ CE ANUL ȘCOLAR A ÎNCEPUT?
•	 Părinții	își	pot	înscrie	copilul	la	școala	generală,	oricând	de-a	lungul	anului	școlar.
•	 Vă	sfătuim	să	predați	personal	directorului	școlii	solicitarea	scrisă	(cererea de aplicare 

la educație și taxa de înscriere	přihláška k základnímu vzdělání a zápisní list).	
La	solicitarea	scrisă,	școala	trebuie	să	emită	o	decile,	în	scris,	privind	acceptarea	sau	
respingerea	copilului.	În	cazul	respingerii	puteți	apela	la	guvernatorul	școlii,	care	va	exa-
mina	motivul	respingerii,	verifica	maxima	capacitatea	a	școlii	și	vă	va	ajuta	să	repuneți	
copilul	la	o	altă	școală.

•	 Motivul	respingerii	nu	poate	fi	lipsa	cunoașterii	sau	cunoașterea	slabă	a	limbii	cehe!

CE DOCUMENTE VĂ TREBUIE PENTRU A VĂ 
ÎNSCRIE COPILUL LA ȘCOALĂ?
•	 Un	document	de	identitate	al	copilului	(certificat	de	naștere	sau	pașaport).	Școala	are	ne-
voie	de	acesta	pentru	a	identifica	copilul	și	nu	are	dreptul	să	verifice	legalitatea,	validitatea	
sau	tipul	de	viză.	Și	copii	fără	document	de	identitate	au	dreptul	la	educația	de	bază.

•	 Un	document	de	identitate	al	părinților	(pașaportul	sau	buletinul).	Școala	are	nevoie	de	
acesta	pentru	a	identifica	reprezentantul	legal	al	copilului,	dar	nu	are	dreptul	să	verifice	
legalitatea,	validitatea	sau	tipul	de	viză.

•	 Foaia matricolă	vysvědčení	sau	alt	tip	de	document	de	la	școala	anterioară,	în	cazul	în	
care	copilul	a	urmat	școala	într-o	altă	țară.

•	 Cartea de asigurare medicală	 a	 copilului	 kartička zdravotního pojištění.	 Școala		
verifică	acestă	informație,	dar	în	cazul	în	care	copilul	de	altă	naționalitate	nu	are	carte	
de	asigurare	medicală,	aceasta	nu	poate	fi	motivul	de	respingere	a	școlarizării	copilului.

CE URMEAzĂ DUPĂ ACCEPTAREA COPILULUI 
LA ȘCOALA gENERALĂ?
•	 Pentru	copii	care	s-au	înscris	în	altă	clasă	decât	în	a	întâia,	școala	evaluează	prezența	
anterioară	 la	școală	conform	 foii	matricole	sau	pe	baza	verificării	cunoștiințelor.	După	
aceea	copilul	poate	fi	inclus	în	anul	corespunzător,	în	mod	ideal	după	vârstă,	maximum	
cu	un	an	mai	mic.

•	 Copilul	învață	în	colectivul	unei	clase	și	continuă	în	cadrul	ei	în	anii	următori.
•	 Copilul	cu	o	altă	limbă	maternă	decât	ceha	(prescurtat	în	cehă	OMJ)	are	dreptul	la	spri-

jin școlar	podpůrná opatření	 de	gradul	1-3.	Sprijinul	 se	stabilește	 în	 funcția	nivelu-
lui	cunoașterii	 limbii	cehe,	pentru	fiecare	elev	 în	parte.	Pentru	sprijinul	de	grad	2	și	3		
e	obligatorie	evaloarea	din	partea	PPP	(consiliere	psiho-pedagogică).	Prin	sprijin	șco-
lar	se	înțelege:	petrecerea	unui	timp	mai	îndelungat	la	teme,	consultarea	dicționarului,		
a	 unor	manuale	 și	materiale	 speciale,	 ajustarea	notelor,	 clase	 suplimentare	 de	 limba	
cehă,	asistență	pedagogică.



•	 Informați	școala	la	a	fost	anterior,	copilul	dvs.	bun,	ce	îl	atrăgea,	prin	ce	se	remarca	în	
clasă	sau	în	școală	(științe,	sport,	arte	și	alte	abilități	sau	talente).

•	 Părintele	ar	trebui	să	informeze	școala	despre	toate	schimbările	importante	care	au	le-
gătură	cu	prezența	copilului	la	școală	și	aceste	schimbări	nu	se	pot	face	fără	aprobarea	
părintelui	(de	exemplu	examinarea	de	către	consilierii	psiho-pedagogici,	transferul	la	o	
altă	școală	șamd.)

Aveți nevoie de ajutor în căutarea școlii generale? Aveți nevoie de alte 
informații pentru însprierea copilului la o școală cehească? Au apărut 
în timpul înscrierii la școală anumite probleme? Școala pretinde cerințe 
nejustificate pentru acceptarea copilului? Contactați asistenții sociali 
ai Centrului pentru integrarea străinilor - Centrum pro integraci cizinců 
(CIC):

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

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

CIC	Hořovice:	Palackého	náměstí	640/34	(Etajul	3	al	primăriei),	Hořovice.	
Tel.:	605	215	649

CIC	Mělník:	Náměstí	Míru	51,	Mělník,	(Etajul	3	al	primăriei).		
Tel.:	777	402	129

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