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GIÁO DỤC CƠ BẢN Ở CỘNG HÒA SÉC 

Nét đặc trưng  

Giáo dục cơ bản ở Cộng hòa Séc nối tiếp giáo dục mầm non và giáo dục gia đình. Hệ 
thống tài liệu của chương trình học có hai cấp - quốc gia và nhà trường. CTKGD xác 
định khung giáo dục ràng buộc ở cấp quốc gia. Dựa trên khung này, các trường tự 
xây dựng chương trình giáo dục của nhà trường (CTGDNT). 

Mục tiêu 

- tạo điều kiện cho học sinh có được các chiến lược học tập và thúc đẩy chúng học 
tập suốt đời; 
- khuyến khích học sinh suy nghĩ sáng tạo, suy nghĩ logic và giải quyết vấn đề; 
- dẫn dắt học sinh đến giao tiếp toàn diện, hiệu quả và cởi mở; 
- phát triển khả năng hợp tác của học sinh và tôn trọng công việc và thành tích của 
bản thân và người khác; 
- chuẩn bị để học sinh có thể thể hiện mình là người có tính cách độc lập, tự do và có 
trách nhiệm, thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình; 
- tạo cho học sinh nhu cầu thể hiện cảm xúc tích cực trong hành vi, hành động và trong 
việc trải nghiệm các tình huống trong cuộc sống; phát triển khả năng tiếp nhận và các 
mối quan hệ nhạy cảm với con người, môi trường và thiên nhiên; 
- dạy học sinh tích cực phát triển, bảo vệ và có trách nhiệm về sức khoẻ thể chất, tinh 
thần và xã hội; 
- hướng dẫn học sinh đến sự khoan dung và quan tâm đến người khác, đến nền văn 
hóa và giá trị tinh thần của họ, dạy chúng sống hòa thuận với người khác; 
- giúp học sinh nhận biết và phát triển năng lực của bản thân phù hợp với khả năng 
thực tế và vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để tự quyết định cuộc sống và định 
hướng nghề nghiệp; 
- giúp học sinh định hướng môi trường kỹ thuật số và dẫn chúng đến việc sử dụng an 
toàn, tự tin, phản biện và sáng tạo các công nghệ kỹ thuật số trong công việc, trong 
học tập, trong thời gian giải trí và cả khi tham gia vào xã hội và đời sống công dân. 

Tổ chức giáo dục cơ bản 

Năm học bắt đầu ngày 1/9 và kéo dài đến ngày 31/8 năm dương lịch sau. Kì nghỉ hè 
kéo dài từ 1/7 đến 31/8. 
 
Ở độ tuổi 6-7 tuổi, trẻ em vào trường tiểu học và áp dụng đối với trẻ cái gọi là đi học 
bắt buộc. Việc đi học bắt buộc kéo dài 9 năm và áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả 
người nước ngoài đến Cộng hòa Séc trong thời gian lâu hơn 90 ngày. Việc đi học 
bắt buộc bắt đầu vào đầu năm học sau ngày trẻ em tròn sáu tuổi, trừ khi trẻ 
được phép hoãn học.  
 
Người đại diện theo pháp luật có nghĩa vụ đăng ký cho trẻ ghi danh đi học bắt buộc, 
tại thời điểm từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 trong năm mà trẻ bắt đầu đi học 
bắt buộc.  
 
Việc nhận trẻ vào trường tiểu học xuất phát từ pháp luật và trường học được xác 
định tùy theo nơi cư trú của học sinh (cái gọi là trường học theo tuyến - trường học 
được định theo địa chỉ mà học sinh đăng ký cư trú). Không thể có trường hợp nhà 
trường từ chối nhận trẻ vì những lý do khác ngoài lý do là số lượng học sinh tối đa 
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theo quy định đã đủ. Trong trường hợp số lượng học sinh tối đa theo quy định đã đủ,  
cần liên hệ với Sở Giáo dục của thành phố trực thuộc hoặc uỷ ban thành phố có liên 
quan. Không được phép từ chối nhập học trẻ em nước ngoài vào trường tiểu học do 
không biết tiếng Séc. Có thể đăng ký cho trẻ vào trường học ngoại tuyến, tuy nhiên 
việc nhận trẻ vào trường phụ thuộc số chỗ còn trống và việc đáp ứng tiêu chuẩn xét 
tuyển vào trường. 
 
Nếu trẻ chưa chưa sẵn sàng để vào lớp 1, có thể yêu cầu cái gọi là hoãn đi học bắt 
buộc, hoặc đăng nhập vào lớp học dự bị. Người đại diện theo pháp luật xin hoãn đi 
học bắt buộc trong lúc ghi danh. Đơn xin hoãn học được gửi cho hiệu trưởng nhà 
trường bằng văn bản và phải được hỗ trợ bởi đánh giá khuyến nghị của cơ sở tư vấn 
học đường (nơi cha mẹ tự đặt cho trẻ đến kiểm tra và có thể lựa chọn cơ sở tư vấn 
học đường) và của bác sĩ chuyên khoa hoặc của nhà tâm lý học lâm sàng (khuyến 
nghị của bác sĩ đa khoa dành cho trẻ em và thanh thiếu niên là đủ). Người đại diện 
theo pháp luật của trẻ em phải nộp đơn xin hoãn đi học bắt buộc muộn nhất vào ngày 
31 tháng 5 năm của năm mà trẻ có nghĩa vụ bắt đầu đi học bắt buộc. 
 
Tại Cộng hòa Séc có cả hệ thống ở giáo dục đặc biệt dành cho học sinh viên với nhu 

cầu giáo dục đặc biệt (xuất phát ví dụ từ các khuyết tật về tâm thần, thị giác, thính 

giác hoặc lời nói). Tuy nhiên, ưu tiên việc giáo dục tất cả học sinh trong các trường 

phổ thông. Việc xếp trẻ em vào trường đặc biệt phải được bác sĩ và trung tâm tư vấn 

xác nhận và chỉ được phép thực hiện khi có sự đồng ý của người đại diện theo pháp 

luật. Không đủ trình độ về tiếng Séc không phải là lý do để xếp vào hệ thống giáo dục 

đặc biệt.  

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ  

Trường tiểu học, trung học cơ sở thường có học sinh từ 6-15 tuổi theo học. Trường 
tiểu học, trung học cơ sở có hai cấp, cấp tiểu học gồm năm lớp (lớp 1 - lớp 5) và cấp 
trung học cơ sở gồm bốn lớp (lớp 6 - lớp 9). Một số học sinh chuyển sang trường 
Gymnazium nhiều năm sau khi kết thúc cấp tiểu học.  

Giáo dục tại các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập là miễn phí. Học sinh hoàn 
thành việc đi học bắt buộc được cho mượn sách giáo khoa và các tài liệu học tập miễn 
phí. Cha mẹ đóng góp tài chính cho các nhu cầu cá nhân của học sinh, cho một số tài 
liệu học tập bổ sung, cho các khóa học được tổ chức bên ngoài nhà trường, các bữa 
ăn, lớp giữ trẻ ngoài giờ học, v.v. 

Mỗi trường đều có Nội quy nhà trường, là văn bản quy định đời sống nội bộ của 
trường học. Nó có giá trị và ràng buộc đối với tất cả học sinh, người đại diện theo  
pháp luật, các nhân viên và những người tham gia các sự kiện của trường được tổ 
chức trong và ngoài trường học.  

Lịch trình năm học 

Năm học bắt đầu từ ngày 1/9 và kết thúc vào ngày 31/8 năm sau đó. Năm học được 
chia thành hai học kỳ: học kỳ một (1/9 - 30/1) và học kỳ hai (1/2 - 31/8). Vào tháng 7 
và tháng 8, học sinh được nghỉ hè hai tháng (1/7. - 31/8.), không đi học.  

Các kỳ nghỉ khác: 
• kỳ nghỉ thu ba ngày - khoảng 28/10. 
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• kỳ nghỉ Giáng sinh - thường từ 23/12 đến 2/1. 
• các kỳ nghỉ học kỳ một ngày - khoảng 1/2. 
• kỳ nghỉ xuân - một tuần trong tháng 2 hoặc tháng 3, ngày thay đổi hàng năm 
• nghỉ lễ Phục sinh - Thứ năm Tuần Thánh, Thứ sáu Tuần Thánh và Thứ hai Lễ 

Phục sinh 
 

Học sinh cũng không đi học vào các ngày các ngày lễ: 

• 28/9 Ngày quốc khánh Séc 
• 28/10 Ngày thành lập nước Tiệp Khắc độc lập 
• 17/11 Ngày đấu tranh vì tự do và dân chủ 
• 1. 5. Ngày lao động 
• số 8. 5. Ngày chiến thắng 

Lịch trình năm học hiện tại có trên trang web của trường.  

Đánh giá và Phiếu kết quả học tập 

Giáo viên đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng điểm. Chúng dao động trên 
thang điểm từ điểm 1 đến điểm 5, trong đó điểm 1 biểu thị kết quả tốt nhất, điểm 5 
biểu thị kết quả kém nhất. Một số trường sử dụng đánh giá bằng nhận xét hoặc kết 
hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và điểm. Kết quả đánh giá được viết vào sổ học bạ 
(bằng giấy hoặc điện tử). Người đại diện theo pháp luật có quyền truy cập điểm của 
học sinh sau khi đăng nhập vào trang web của trường, không ai khác có quyền truy 
cập điểm.  
 
Phiếu kết quả học tập là việc đánh giá tổng thể học sinh trong học kỳ vừa qua đối 
với từng môn học, bao gồm cả hạnh kiểm. Trẻ em nhận Phiếu kết quả học tập hai lần 
một năm. Ở cấp trung học cơ sở, sử dụng lời đối với từng điểm trong Phiếu kết quả 
học tập, cụ thể là:  

1 - xuất sắc,  
2 - đáng khen ngợi,  
3 - tốt,  
4 - đạt yêu cầu, 
5 - không đạt yêu cầu.  

Các điểm 1, 2, 3 và 4 trong Phiếu kết quả học tập có nghĩa là học sinh đã đạt yêu cầu 
trong năm học nhất định. Điểm 5 có nghĩa là đã không đạt yêu cầu. Nếu học sinh 
chưa đạt yêu cầu môn nào đó vào cuối học kỳ hai, học sinh đó có thể thực hiện kiểm 
tra lại. Nếu bài kiểm tra lại không đạt yêu cầu, học sinh phải lặp lại năm học. 

Thời khoá biểu  

Trong tuần, học sinh đi học từ thứ hai đến thứ sáu, không đi học vào các ngày thứ bảy 
và chủ nhật. Một tiết học kéo dài 45 phút và sau đó nghỉ giải lao từ 10 đến 20 phút. 
Trong năm học lớp một và lớp hai, học sinh có 18-22 tiết học mỗi tuần, trong năm học 
lớp ba đến lớp năm 22-26 tiết học mỗi tuần. Ở cấp trung học cơ sở, số giờ mỗi tuần 
sẽ tăng lên 28-32.  
Ngày học thường bắt đầu lúc 8 giờ sáng và thời gian của ngày học phụ thuộc vào tổng 
số tiết học học sinh có trong ngày cụ thể. Nó được quy định bởi thời khoá biểu mà 
học sinh đã nhận được vào đầu năm học và cũng có sẵn trên trang web của trường. 
Thời khóa biểu có giá trị ràng buộc đối với học sinh và học sinh có nghĩa vụ tham gia 
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đầy đủ các tiết học theo quy định. Học sinh lớp 1 kết thúc giờ học vào khoảng 12 giờ 
và học sinh lớp 2 kết thúc trong khoảng 13 giờ và 15 giờ.  

Các môn học 

Cấp tiểu học: 
• Tiếng Séc: học sinh học đọc và viết, ngữ pháp và văn học, 
• Ngoại ngữ: (muộn nhất là từ lớp 3) thường xuyên nhất là tiếng Anh, 
• Toán: số, phép toán, khái niệm cơ bản về hình học, 
• Tin học: phát triển tư duy tin học,  
• Tự nhiên và Xã hội (lớp 1 đến lớp 3): nơi chúng ta sống, xã hội, thiên nhiên và cuộc 
sống lành mạnh, 
• Khoa học tự nhiên (lớp 4 - lớp 5): theo chủ đề của môn Tự nhiên và Xã hội trong 
lĩnh vực khoa học tự nhiên, 
• Giáo dục về Tổ quốc (lớp 4 - lớp 5): theo chủ đề của môn Tự nhiên và Xã hội 
trong lĩnh vực lịch sử và địa lý, 
• Âm nhạc: học sinh học cách hiểu âm nhạc, diễn giải nó và sáng tạo, 
• Giáo dục nghệ thuật: học sinh học cách nhận thức, diễn giải và sáng tạo nghệ 
thuật thị giác, 
• Giáo dục thể chất: học sinh có được các kỹ năng vận động, 
• Hoạt động công việc: học sinh học các kỹ năng làm việc thực tế. 
 
Cấp trung học cơ sở: 
• Tiếng Séc: đọc hiểu, viết văn bản, văn phạm và văn học, 
• Ngoại ngữ: học sinh tiếp thu kiến thức ngoại ngữ ở trình độ A2, 
• Toán: phép toán số học, sự phụ thuộc, hình học, 
• Tin học: phát triển tư duy tin học và các nguyên tắc của công nghệ kỹ thuật số, 
• Lịch sử: Lịch sử Séc và thế giới, 
• Giáo dục công dân: hoạt động của xã hội, chính trị và các tổ chức khác, 
• Vật lý: tính chất của chất, chuyển động của vật thể, năng lượng, âm thanh và điện, 
• Hóa học: thành phần của các chất, hợp chất hữu cơ và vô cơ và phản ứng của 
chúng, 
• Lịch sử tự nhiên: tự nhiên, sinh học nói chung và sinh thái học, 
• Địa lý: các khu vực trên thế giới - môi trường kinh tế xã hội và địa lý của Cộng hòa 
Séc, 
• Âm nhạc: học sinh học cách hiểu âm nhạc, diễn giải nó và sáng tạo, 
• Giáo dục nghệ thuật: học sinh học cách nhận thức, diễn giải và sáng tạo nghệ 
thuật thị giác, 
• Giáo dục thể chất: trẻ em có được các kỹ năng vận động, 
• Hoạt động công việc: học sinh học các kỹ năng làm việc thực tế. 

Bữa ăn tại trường 

Trong các giờ học buổi sáng, học sinh có thời gian nghỉ dài hơn để ăn phụ mà học 
sinh mang theo từ nhà. Hàng ngày, học sinh có thể ăn trưa trong nhà ăn của trường. 
Thường có một số lựa chọn về các món ăn, một trong số đó là món không có thịt. Học 
sinh ăn trưa sau giờ học hoặc trong giờ nghỉ trưa (ít nhất là 30 phút). Người đại diện 
theo pháp luật phải thanh toán các bữa ăn trưa ở trường, giá của chúng được nhà 
nước trợ giá nên tương đối thấp. Giá cho một bữa trưa dao động trong khoảng 20-30 
CZK.  

Lớp giữ trẻ ngoài giờ học 
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Các trường tiểu học tạo điều kiện cho học sinh của mình tham gia Lớp giữ trẻ ngoài 
giờ học, và đó là trước khi bắt đầu giờ học từ khoảng 6 giờ 30, và cả sau khi kết thúc, 
thường cho đến 16 giờ 00 hoặc 17 giờ 00. Trong lớp giữ trẻ ngoài giờ học, dưới sự 
hướng dẫn của các cô giáo trông trẻ, học sinh tham gia vào các hoạt động sở thích 
bao gồm các trò chơi khác nhau, các hoạt động nghệ thuật và thể thao, cũng như thư 
giãn. Cha mẹ phải trả tiền cho học sinh tham gia lớp giữ trẻ ngoài giờ học và giá dao 
động trong khoảng 100–250 CZK mỗi tháng. 

Các hoạt động giải trí 

Nhiều trường học cung cấp cho học sinh các hoạt động khác nhau sau giờ học, cả 
trong và ngoài phạm vi lớp giữ trẻ ngoài giờ học. Các hoạt động giải trí này (được gọi 
là lớp ngoại khoá) cho phép sinh viên có được các kỹ năng mới, kết bạn và thực 
hành tiếng Séc.  
Phạm vi hoạt động có sẵn trên trang web của trường và thường bao gồm:  

• âm nhạc: thổi sáo, hát hợp xướng, v.v.,  
• hoạt động nghệ thuật: gốm sứ, vẽ, nhiếp ảnh, kịch nghệ,  
• các hoạt động thể thao: thể dục nhịp điệu, trò chơi bóng, điền kinh, bóng đá, 

võ thuật, v.v.,  
• các khóa học ngôn ngữ, 
• tin học.  

Một số trường cung cấp các hoạt động giải trí miễn phí, nhưng hầu hết đều yêu cầu 
thanh toán. Giá cho một nửa năm dao động từ 100-500 CZK. 

Giao tiếp với nhà trường  

Mỗi học sinh nhận được sổ học bạ hoặc là sổ tay (ở lớp 1 và lớp 2), được sử dụng 
để ghi lại việc đánh giá và thông báo của trường. Những thông báo này có thể liên 
quan đến các hoạt động giảng dạy đặc biệt (các chuyến đi du ngoạn, tham quan v.v.) 
hoặc hành vi của học sinh ở trường. Hầu hết các trường sử dụng cái gọi là sổ học bạ 
điện tử. Nó có sẵn trên trang web của trường và cha mẹ có thể tìm thấy điểm của con 
mình trong đó, cũng như tất cả các thông báo của trường. 
Sổ học bạ có chứa cái gọi là Phiếu xin nghỉ học, nơi người đại diện theo pháp luật 
của học sinh có nghĩa vụ xin lỗi sự vắng mặt ở lớp học.  
Trường tổ chức họp phụ huynh ít nhất hai lần một năm, nơi cha mẹ có cơ hội gặp gỡ 
giáo viên và tìm hiểu tình hình học tập của học sinh ở trường và hỏi giáo viên bất kỳ 
câu hỏi nào. Nhà trường thông báo về ngày họp phụ huynh qua sổ tay hoặc sổ học bạ 
và cả trên internet. 
Cũng có thể thoả thuận một cuộc họp cá nhân với giáo viên chủ nhiệm lớp hoặc giáo 
viên khác. Hầu hết các trường đều cung cấp giờ tư vấn của các giáo viên hoặc có 
thể thoả thuận gặp gỡ riêng khi cần thiết. 

Quyền và nghĩa vụ 

 Học sinh có quyền: 

• được giáo dục và hưởng các dịch vụ học đường, 

• thông tin về quá trình và kết quả học tập của mình, 

• trình bày ý kiến đối với tất cả các quyết định liên quan đến các vấn đề thiết yếu 
trong việc học tập của mình, và ý kiến của các em phải được quan tâm phù hợp 
với lứa tuổi và giai đoạn phát triển của mình, 

• được biết thông tin và được sự tư vấn của nhà trường hoặc của cơ sở tư vấn 
học đường trong các vấn đề liên quan đến giáo dục. 
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Người đại diện theo pháp luật của học sinh chưa thành niên có quyền: 

• được biết thông tin về quá trình và kết quả học tập của trẻ vị thành niên, 

• bỏ phiếu và được bầu vào Hội đồng trường, 

• bình luận về tất cả các quyết định liên quan đến các vấn đề thiết yếu của việc 
giáo dục trẻ vị thành niên, 

• được biết thông tin và được sự tư vấn của nhà trường hoặc của cơ sở tư vấn 
học đường trong các vấn đề liên quan đến việc giáo dục. 

 

Học sinh có nghĩa vụ: 

• đi học hoặc đến cơ sở học đường đều đặn, đàng hoàng, đúng cách và học tập 
đầy đủ, 

• tuân thủ Nội quy nhà trường, quy định nội bộ và các chỉ thị của nhà trường và 
của cơ sở học đường về bảo vệ sức khoẻ và an toàn mà các em đã được làm 
quen, 

• tuân thủ chỉ thị của các nhân viên sư phạm nhà trường và cơ sở học đường 
ban hành theo quy định của pháp luật và Nội quy nhà trường hoặc quy định nội 
bộ nhà trường. 

 

Người đại diện theo pháp luật của học sinh chưa thành niên có nghĩa vụ: 

• đảm bảo rằng học sinh đến trường hoặc cơ sở trường học đàng hoàng, đầy đủ, 

• theo lời mời của hiệu trưởng nhà trường hoặc của cơ sở trường học đường 
tham gia thảo luận trực tiếp về các vấn đề quan trọng liên quan đến việc học 
tập của học sinh, 

• thông báo cho nhà trường và cơ sở học đường về sự thay đổi của thể trạng 
sức khoẻ, các vấn đề sức khỏe của học sinh hoặc các sự kiện nghiêm trọng 
khác có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập, 

• nộp lý do vắng mặt của học sinh phù hợp với các điều kiện quy định của nhà 
trường, 

• thông báo cho nhà trường và cơ sở học đường dữ liệu cần thiết cho quá trình 
giáo dục hoặc sự an toàn của học sinh, và những thay đổi trong dữ liệu này. 

 

Nguồn 

- Luật số 561/2004 Sb., Về giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, cao đẳng và các 
giáo dục khác (Luật giáo dục) 

- Chương trình khung giáo dục dành cho giáo dục cơ bản  


