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Ve Stuttgartu, dne 28.3.2018 

Zpráva ze setkání českých škol v Německu 

Dne 24. března 2018 se naše dvě lektorky, Jana Murasová a Michaela Štěchová, 

zúčastnily setkání českých škol v Německu pořádané Generálním konzulátem České 

republiky ve spolupráci s Českou školou bez hranic, z.s, na kterém měly možnost 

reprezentovat kurzy češtiny pro českojazyčné děti Hezky česky a zaštiťující spolek 

Tschechisch sprechen in Stuttgart e.V. 

Program byl pestrý. Dopoledne se kromě krátkého představování přítomných českých 

škol působících v Německu projednávaly hlavně administrativní, organizační a 

legislativní záležitosti, ze kterých bychom Vám rádi předali shrnutí (viz. níže). 

V odpolední části se diskutovalo na témata „Práce se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami“ a „Jak jsou na tom žáci českých škol v zahraničí se 

znalostmi češtiny“. Tato témata byla představena ředitelkou Základní školy a 

gymnázia J. Gutha-Jarkovského a speciální pedagožkou Markétou Grigeľovou. 

 

Probíraná témata: 

Povinná školní docházka 

- Všech dětí, které mají české občanství, se týká povinná školní docházka. 

- Toto platí pro všechny, i když nemají trvalé bydliště na území ČR! (Při nahlášení 

občanství dítě automaticky dostává adresu matriky a je tím vedeno v ČR.) 

- Zápisy do kmenové školy na území ČR probíhají v obodbí 1.-30.4. Nově u zápisu 
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nemusí být dítě přítomno osobně. 

- V opačném případě je nutno nahlásit MŠMT, že dítě navštěvuje školu v zemi 

bydliště, a každé dva roky posílat kopii vysvědčení. 

- Povinnost rozdílových zkoušek odpadá (existuje přesto stále jako možnost). 

 

Pro více informací: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dokladani-

plneni-povinne-skolni-dochazky-zakem-bez-kmenove 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-v-zahranici 

 

- NOVĚ se zavedla povinnost předškolního vzdělávání (pro děti od 5 let). 

- v případě pobytu v ČR delší než 90 dní 

- zápis do školek 1.-16.5. 

Pro více informací: http://www.msmt.cz/file/40102/ 

 

V případě dotazů se na nás obraťe! 

Za tým Hezky česky a předsednictvo Tschechisch sprechen in Stuttgart e.V. 

 

 

 

Jana Murasová 

ahoj@tschechisch-stuttgart.de 

murasova@tschechisch-stuttgart.de 


