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Přestup žáka z jiné základní školy 

 

Pokud nastane situace, že se budete z jakýchkoliv důvodů měnit základní školu nejen na začátku, ale i v 

průběhu školního roku, postup je následující: 

Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, 

do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že 

žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák 

přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí 

žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. Stejný paragraf školského 

zákona rovněž výslovně stanoví, že základní škola, do níž žák přestoupil, je povinna vytvořit podmínky pro 

vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů. 

Je nezbytné, aby za dítě jednal pouze jeho zákonný zástupce. 

Zákonní zástupci žáka musí učinit následující kroky: 

1. Kontaktujte vedení naší školy a informujte se, zda máme v požadovaném ročníku volné místo.  

2. Máme-li volné místo, domluvte si termín schůzky a vyplňte žádost o přestup žáka nebo si ji 

vyzvedněte ve škole (u ředitelky školy). 

3. Na předem sjednané schůzce odevzdejte žádost a domluvíme zde vše, co je potřeba ke zdárnému 

průběhu přestupu. Potřebujeme také rodný list dítěte a jeho poslední vysvědčení ze školy, ze které 

k nám přestupuje. Pokud má dítě specifické vzdělávací potřeby, pak také zprávy z odborných 

vyšetření. 

Co s předchozí školou? 

1. Přestup dítěte na jinou školu je plně v kompetencích jeho zákonných zástupců, předchozí škola nemá 

právo přestupu nijak bránit. 

2. V předchozí škole je potřeba vrátit zapůjčené učebnice, případně pomůcky a uhradit veškeré 

závazky, které souvisí s docházkou do školy např. stravné za odebranou stravu, cenu za pracovní 

sešity apod. 

3. Vedení naší školy informuje písemně předchozí školu o rozhodnutí o přestupu a vyžádá si příslušnou 

dokumentaci. 

 

Seznámení žáka s novou školou 

1. Součástí přijímacího procesu je seznámení se s třídní učitelkou a s vedením školy 

2. Provedeme žáka i jeho rodiče budovou školy 



3. Pokud bude dítě chodit na obědy či má zájem chodit do školní družiny (dle kapacity družiny), 

dostane také přihlašovací lístek a nezbytné informace o přihlášení ke stravování. 


