
ČÁST TŘETÍ 
POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

  
Hlava I 

Povinnost školní docházky 
  

§ 36 
Plnění povinnosti školní docházky 

  
(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce 

školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen „povinná školní 
docházka“). 
  

(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky, dále na 
občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území 
České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení23) a dále na jiné cizince, 
kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá 
víza24)

  
 a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.11)  

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, 
kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne 
šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být 
přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně 
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

  
(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to 

v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku. 
  

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem 
obcí se sídlem ve školském obvodu (§178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu 
(dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou 
školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto 
skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž 
má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
  

(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní 
docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené 
obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské 
zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.  
  

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého 
pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení 
pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně 
výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.  
  

                                                 
 
 



  
§ 37 

Odklad povinné školní docházky 
  

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní 
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením 
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní 
docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
  

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte 
o možnosti odkladu povinné školní docházky. 
  

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví 
nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel 
školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí 
školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. 
  

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 
nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě 
základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto 
vzdělávání vyrovná vývoj dítěte. 
  
  

§ 38 
Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České 

republiky 
  

(1) Žák může plnit povinnou školní docházku také 
a) ve škole mimo území České republiky, 
b) ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, 
c) ve škole zřízené na území České republiky právnickou osobou se sídlem mimo území 

České republiky nebo fyzickou osobou, která je cizím státním občanem, a nezapsané 
do školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění 
povinné školní docházky. 

  
(2) Pokud žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku způsobem 

uvedeným v odstavci 1 písm. a) nebo b), plní povinnou školní docházku formou individuální 
výuky. 
  

(3) Žák, který plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo 
2, je zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou 
zvolil zákonný zástupce žáka. 
  

(4) Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit řediteli školy uvedené v odstavci 3 
předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo 
2, popřípadě adresu místa pobytu žáka v zahraničí a adresu školy v zahraničí. Zákonný 
zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do školy uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b) 
nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu. 
  



(5) Žáci, kteří plní povinnou školní docházku ve škole uvedené v odstavci 1 písm. a) 
nebo c) a způsobem uvedeným v odstavci 2, konají zkoušky z vybraných předmětů ve škole 
uvedené v odstavci 3 nebo ve škole při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České 
republiky. 
  

(6) Ustanovení odstavců 3 až 5 se nevztahují na občany jiného členského státu 
Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na 
základě povolení k přechodnému pobytu, a jiné cizince, kteří mají na území České republiky 
přechodný pobyt na dlouhodobá víza, pokud plní povinnou školní docházku ve škole uvedené 
v odstavci 1 písm. c). 
  

(7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem výčet předmětů, podmínky 
pro konání, způsob, obsah a náležitosti zkoušek podle odstavce 5, podmínky pro poskytování 
učebnic a učebních textů žákům, kteří plní povinnou školní docházku podle odstavce 1, a pro 
zařazování těchto žáků do příslušných ročníků základního vzdělávání. 
  
  

§ 39 
Plnění povinné školní docházky ve střední škole 

  
(1) Žák, který byl v průběhu plnění povinné školní docházky přijat ke střednímu 

vzdělávání, pokračuje v plnění povinné školní docházky ve střední škole. 
  

(2) Na žádost zákonného zástupce žáka nebo po dohodě s ním převede ředitel střední 
školy žáka, který plní povinnou školní docházku ve střední škole, do odpovídajícího ročníku 
spádové základní školy, popřípadě do jiné základní školy, kterou zvolil zákonný zástupce, a to 
se souhlasem ředitele této školy. 
  
  
  

Jiný způsob plnění povinné školní docházky 
  

§ 40 
Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky 

  
Jiným způsobem plnění povinné školní docházky se rozumí 

a) individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve 
škole (dále jen „individuální vzdělávání“), 

b) vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením. 
  
  
  

§ 41 
Individuální vzdělávání 

  
(1) O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák 

přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce 
žáka. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy. 
  

(2) Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat  



a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka,  
b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,  
c) důvody pro individuální vzdělávání žáka, 
d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek 

ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka, 
e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,  
f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde 

o učebnice uvedené v § 27 odst. 1, 
g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka, 
h) vyjádření školského poradenského zařízení. 
  

(3) Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud 
a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání,  
b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky 

materiální a ochrany zdraví žáka, 
c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní 

zkouškou, 
d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat. 
  

(4) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a 
to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. 
  

(5) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, 
určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno 
nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.  
  

(6) Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 
8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li 
zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti 
vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.  
  

(7) Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání 
a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky 

materiální, personální a ochrany zdraví žáka, 
b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto 

zákonem,  
c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, 
d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 4 a 5, nebo 
e) na žádost zákonného zástupce žáka.  
  

(8) Ředitel školy rozhodne o zrušení individuálního vzdělávání žáka nejpozději do 
30 dnů od zahájení řízení a zároveň zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. 
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o zrušení individuálního vzdělávání žáka nemá 
odkladný účinek.  
  

(9) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, 
s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a 
speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 a výdajů na 
činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky. 
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