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Český program v Riverside School 
 

Plnění povinné školní docházky  dle § 38 zákona č. 561/2004 Sb. 

Školský zákon 
 

Český program zahrnuje výuku vybraných předmětů v českém jazyce pro žáky české národnosti 

jako součást plnění jejich povinné školní docházky. Program vychází z osnov pro základní 

vzdělávání v České republice a řídí se zákonem 561/2004 Sb. Školský zákon, § 38 – zvláštní 

způsob plnění školní docházky.  

Pro přihlášení do výuky českého jazyka prosím vyplňte níže uvedený formulář. 

Český program je určen dětem české národnosti, které mají povinnost absolvovat 9ti-letou školní 

docházku na ZŠ v České republice.  

Hlavní náplní výuky je Český jazyk a literatura – gramatika, psaní a čtení (později literatura) a dále 

Člověk a jeho svět. 

Rozvrh výuky v Českém programu 

Výuka předmětu Český jazyk a literatura probíhá 3 – 4 hodiny  týdně.  Žáci mají určenu učebnu, 

v níž probíhá výuka po celý školní rok. Jejich učiteli jsou kvalifikovaní vyučují  zodpovídající  za 

kvalitu výuky i dosažené vědomosti. 

Žáci obdrží ze své kmenové školy v závěru každého ročníku klasické české vysvědčení. 

Jak probíhá registrace a co je k ní zapotřebí 

Výuky českého jazyka se účastní žáci, kteří jsou registrováni jak v Riverside, tak ve své kmenové 

české ZŠ.  

Přestup do Riverside z jiné české základní školy 

V případě zájmu o registraci svého dítěte v Riverside (přestup z jiné ZŠ), je zapotřebí vyplnit 

příslušný formulář (Český program_Souhlas s podmínkami výuky) a předat ho spolu s kopií 

posledního českého vysvědčení do kanceláře školy. 

Ukončení docházky v Riverside a přestup na jinou ZŠ 

 V případě, že Vaše dítě  ukončí docházku v Riverside z důvodu změny bydliště apod., je 

zapotřebí o tom průkazně informovat školu.  
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Rekapitulace 
 
• Všichni žáci české národnosti musí plnit povinnou školní docházku  

• Učební program Riverside zahrnuje plnění povinné školní docházky dle zákona č. 561/2004Sb, paragraf 

38, odst. 1, písmeno c (Y2 – Y10 dle britského systému)  

• Zvláštní způsob plnění školní docházky je povinný pro žáky české národnosti. Účast žáka na výuce ČJ je 

po jeho zápisu povinná.  

• Žáci musí být registrováni ke zvláštnímu způsobu plnění školní docházky ve své kmenové české základní 

škole 

• Český jazyk je vyučován pravidelně v průběhu celého školního roku, přezkoušení probíhá 2x ročně  

• hodiny českého jazyka probíhají třikrát až čtyřikrát (3 – 4x) týdně pro 1. - 5. ročník (Y2 and Y6 dle britského 

systému) a třikrát (3x) týdně pro ročníky 2. stupně (Y7 – Y10 dle britského systému), časový rozvrh je 

upřesňován na začátku každého nového školního roku  

• vyučovací hodina trvá 45 minut, žáci jsou vyučováni učiteli českého jazyka, každý ročník má přidělenu 

učebnu  

• v rámci Českého programu jsou vyučovány tyto předměty: český jazyk – psaní a čtení (1. a 2. ročník/ Y2 a 

Y3 dle britského systému), český jazyk - gramatika a literatura, Člověk a jeho svět (Prvouka/Přírodověda/ 

Vlastivěda), Dějepis a Zeměpis (8. ročník)  

• Na začátku každého učebního období dostávají rodiče od příslušné kmenové školy plán učiva pro daný 

ročník  

• Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu a chování svých dětí prostřednictvím písemného 

hodnocení nebo  na rodičovských schůzkách a případně si mohou smluvit osobní schůzku s učitelem ČJ pro 

daný ročník  

•  Žák je zapsán na výuku ČJ v Riverside School na základě vyplnění a odevzdání příslušné žádosti a 

doložení posledního vysvědčení z kmenové ZŠ (s výjimkou žáků první třídy). 

•  Pro registraci v kmenové ZŠ je zapotřebí doložit: list o zápisu,  žádost o přijetí k povinné školní docházce 

(pouze pro budoucí žáky 1. třídy), žádost o zvláštní způsob plnění školní docházky, zprávu o 

přestupu/změně školy (pro žáky 2. – 9. třídy)  

•  Rodiče jsou povinni předem písemně informovat Riverside School o případném ukončení účasti jejich dětí 

na výuce ČJ.  

 
 

 

 

  


