
ZÁKLADNÍ TYPY POBYTU ŽÁKŮ

Zvyšování kompetencí pedagogických a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku 
v MČ Praha 13. a registrační číslo, viz Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000014



Přechodný pobyt bez registrace 
•	 Každý občan EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska smí na území České republiky pobývat bez povolení 

po neomezeně dlouhou dobu.

•	 Pro pobyt trvající déle než 30 dní, je stanovena ohlašovací povinnost ohlásit svou přítomnost na území odboru 
cizinecké policie.

Přechodný pobyt s registrací 
•	 Občané členského státu EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska pobývající v ČR déle než 3 měsíce se mohou 

zaregistrovat tím, že zažádají o vydání potvrzení o přechodném pobytu.

•	 Možnost zažádat o povolení k trvalému pobytu.

Trvalý pobyt 
•	 K získání trvalého pobytu na území ČR musí občan EU splnit minimálně jednu z podmínek, mezi které se řadí 

například:

•	 Žádost občan EU podává na pracovišti Ministerstva vnitra podle místa hlášeného pobytu

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci 
•	 V ČR byly zřízeny třídy pro jazykovou přípravu pro děti občanů se státní příslušností jiného členského státu EU. 

Délka jazykové přípravy v této třídě je minimálně 70 hodin, po dobu nejvýše 6 po sobě jdoucích měsíců. Krajský 
úřad předává ředitelům škol, kde si žáci plní svou povinnou školní docházku, seznam škol připravených poskytovat 
výuku českého jazyka těmto žákům.

•	 pět let nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR,

•	 zájem České republiky,

•	 humanitární důvody,

•	 občan EU, který je mladší 18 let a byl svěřen do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného soudu,

•	 dosažení po skončení zaměstnání/podnikání věku stanoveného pro vznik nároku na starobní důchod (vykonával-li 
tuto činnost posledních 12 měsíců a pobývá na území nepřetržitě minimálně po dobu tří let),

                   Pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají stejný přístup ke vzdělání 
za stejných podmínek jako občané České republiky. 



              Pobyt občanů ze zemí mimo EU

Přechodný pobyt cizinců 
•	 Typy přechodného pobytu: 

•	 O přechodný pobyt se žádá mimo území ČR. Podmínky pro jeho získání podléhají přísným pravidlům a zákonu 
o pobytu cizinců.

Trvalý pobyt cizinců
•	 Trvalý pobyt lze udělit po pěti letech nepřetržitého pobytu na území ČR. Z doby pobytu za účelem studia je započtena 

jen polovina. Na získání trvalého pobytu vzniká po pěti letech právní nárok, při splnění stanovených podmínek, mezi 
které se řadí například povinnost prokázat znalost českého jazyka. 

Občané tzv. třetích zemí 
•	 Mají stejný přístup k základnímu vzdělávání na území ČR a to platí i pro ty, kteří zde pobývají neoprávněně. V případě 

středního a vyššího vzdělání je zapotřebí mít oprávnění k pobytu v ČR. Předškolní vzdělávání je umožněno cizincům 
s povolením k pobytu na déle než 90 dní.

•	 Po příchodu žáka z tzv. třetích zemí má ředitel povinnost vyrozumět do týdne zákonné zástupce o jejich možnostech, 
povinnostech a právech. Na rozdíl od občanů EU jim zákon neumožňuje žádnou jazykovou přípravu. Jejich výuku 
češtiny pro cizince a integraci závisí na škola, kam žák dochází a na jeho rodičích. 

Azylanti a žadatelé o azyl
•	 Dětem azylantů či účastníků řízení o udělení mezinárodní ochrany po příchodu do školy zabezpečují školy i základní 

jazykovou přípravu. Pro žáky je možnost zřízení vyrovnávací třídy.

•	 Bez víza

•	 S krátkodobým vízem různých druhů

•	 S dlouhodobým vízem různých účelů

•	 Na základě diplomatického víza

•	 Povolení k dlouhodobému pobytu

•	 Výjezdní příkaz

Právo na vzdělání pro všechny děti zaručuje Úmluva o právech dítěte a školský 
zákon.



Ze zákona se povinná školní docházka vztahuje na:
•	 Státní občany České republiky,

•	 Občany jiného členského státu EU, pobývající na území České republiky déle než 90 dnů,

•	 Cizince ze třetích zemí, kteří mají oprávnění pobývat na území ČR po dobu delší než 90 dnů,

•	 Účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

•	 Zákonný zástupce nezletilého cizince má povinnost pečovat o to, aby dítě plnilo školní docházku. Při porušení této 
povinnosti se jedná o přestupek a podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů může být 
uložena pokuta do 3000 Kč. V případě porušení této povinnosti ve větším rozsahu se zákonný zástupce může dopou-
štět trestného činu ohrožování mravní výchovy mládeže. Zde hrozí odnětí svobody až na 2 roky/ 5 let.

                   Povinná školní docházka

Povinná školní docházka se vztahuje na každého, bez ohledu na to, zda se jedná 
o občana nebo cizince s legálním/nelegálním pobytem.




