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UKONČENÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - INFORMACE 
 

 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:  
 

Ukončení základního vzdělávání 

 
 

 54 
 

(1) Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku 

základního vzdělávání, vysvědčení o úspěšném ukončení druhého ročníku šestiletého gymnázia nebo čtvrtého ročníku 
osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, nebo vysvědčení vydané po úspěšném 

ukončení kursu pro získání základního vzdělání. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně základního 
vzdělání.  

(2) Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v 

základním vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června příslušného školního roku. Žák, který splnil povinnou školní 
docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto 

zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Žák, který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole, je považován 

za žáka základní školy do 31. srpna příslušného školního roku.  
 

§ 55 
 

(1) Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, povolit po posouzení 
důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného zástupce a na základě dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování 

v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku.  

(2) Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním 

vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle § 
16 odst. 8 věty druhé a § 48 pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. V uvedených případech, 

pokud jde o přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti, spolupracuje ředitel školy s příslušným úřadem práce. 
  

(3) Pro osoby, které nezískaly základní vzdělání, může základní a střední škola po projednání se zřizovatelem a krajským 

úřadem organizovat v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání kursy pro získání základního 
vzdělání.  

 
 

Pozn.:  
• § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona  

Ředitel školy, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o zamítnutí žádosti o povolení pokračování v 

základním vzdělávání podle  
§ 55 odst. 2 školského zákona ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).  

• § 183 odst. 2 školského zákona  
Krajský úřad plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec 

nebo svazek obcí, při rozhodování podle § 165 odst. 2 školského zákona (rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele 

Š a ŠZ). 
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