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Trường phổ thông cơ sở (PTCS) là gì? Trẻ em được 
học những gì trong trường? 

Trường PTCS CH Séc cung cấp cho trẻ vị thành niên 
các kiến thức cơ bản được toàn cầu công nhận. Ở 
trường học sinh được học những điều quan trọng 
nhất cần thiết cho cấp học tiếp theo, cũng như sinh 
hoạt hàng ngày. Thời khóa biểu cố định từ thứ 2 
đến thứ 6. Trên toàn Séc, các lớp học có cả nam và 
nữ, không chia giới tính. Cấp I. (lớp 1 đến lớp 5) học 

sinh học đọc, học viết, học đếm và cũng học những kiến thức cơ 
bản về thiên nhiên, học về môi trường mà các em đang sống hoặc 
học về lịch sử. Ngoài ra có cả môn học ngoại ngữ, học sử dụng máy 
tính, môn âm nhạc, môn nghệ thuật và môn giáo dục thể chất. Cấp 
II. (lớp 6 đến lớp 9) học sinh đào sâu kiến thức của mình, mở rộng 
kiễn thức trong lĩnh vực như vật lý học, hóa học, sinh học hoặc đi 
sâu hơn về văn học Séc và văn học thế giới.
Trường PTCS cũng là môi trường quan trọng để học sinh phát triển 
các kỹ năng ứng xử trong xã hội. Các em có bạn bè mới và hàng 
ngày trau dồi kiến thức cần thiết cho cuộc sống, cho công việc, để 
trở thành công dân hữu ích trong tương lai.

Giáo dục PTCS dành cho ai?
Dành cho tất cả học sinh từ 6 đến 15 tuổi. Trẻ em – người ngoại 
quốc có quyền được giáo dục tại những trường Séc như những 

trẻ em người Séc. Với điều kiện là trẻ đã sống tại CH Séc ít nhất 
90 ngày. Trẻ em không có cư trú hợp pháp cũng được nhận vào 
trường. Nếu trẻ không biết tiếng Séc, đấy không phải là lý do từ 
chối trẻ nhập học.

Việc đến trường là điều bắt buộc đối với tất cả trẻ em?
Đúng vậy, đến trường là điều bắt buộc cho tất cả trẻ em. Luật pháp 
đã quy định nghĩa vụ này, ai vi phạm hoặc cố ý bỏ bê việc trách 
nhiệm sẽ bị kết tội hình sự (đe dọa giáo dục thanh thiếu niên).
Nếu quý vị là người ngoại quốc và mới chuyển đến CH Séc, đừng 
ngần ngại liên hệ với trường mà quý vị đã chọn và hỏi xin con mình 
đến trường với những điều kiện gì. Nhà trường có thể lập ra một 
kế hoạch giáo dục cá nhân cho con quý vị và thỏa thuận với quý vị 
về lịch học tốt nhất cho con quý vị. Dành cho trẻ nhỏ nhất, trước 
tuổi vào lớp 1, có thể yêu cầu cho trẻ hoãn lại một năm học nếu trẻ 
chưa trưởng thành về thể chất cũng như tinh thần. Tình trạng này 
phải được bác sĩ chuyên khoa tư vấn sư phạm - tâm lý đánh giá.

Con chúng ta nên chọn vào trường nào học?
Trẻ thường được đi học tại trường gần nhà. Mỗi địa chỉ hộ khẩu 
được chỉ định một trường học thuộc khu vực (trường nằm tại khu 
vực mà trẻ đăng ký hộ khẩu gần đó). Phụ huynh có thể đăng ký cho 
trẻ học ở trường khác, nhưng trường gần nhất  thì cơ hội được nhận 
vào cao hơn.
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Các trường Séc chia thành trường công và trường tư. Học trường 
công miễn phí (chỉ trả tiền ăn trưa, tiềm sắm đồ dùng học tập, tiền 
mua một số sách giáo khoa, đóng góp thêm cho các chuyến dã 
ngoại v.v.) Trường tư thục phải đóng học phí, mức học phí khác 
nhau tùy theo trường. Ngoài ra còn có các trường đặc biệt dành 
cho trẻ khuyết tật, khiếm thị, rối loạn thính giác và khác nữa. Ở cấp 
2 trẻ cũng có thể chuyển sang trường chuyên (thường gọi trường 
gym) có hệ tám năm hoặc sáu năm (trường trung học phổ thông). 
Thời gian học ở trường gym được tính vào 9 năm học bắt buộc, ra 
trường học sinh nhận bằng tốt nghiệp trung học (bằng maturita). 
Tất nhiên, học sinh có thể chuyển sang trường gym (và các trường 
khác) sau khi tốt nghiệp lớp 9 tại học trường PTCS, sau đó học tiếp 
hệ trung học bốn năm.

Tuyển sinh vào học thế nào?
Quý vị chọn một hoặc vài trường gần nhà mà mình ưng ý. Quý vị có 
thể tham khảo trên trang web của trường hoặc trực tiếp đến tham 
quan trường để đưa ra quyết định. Danh sách các trường quý vị tìm 
thấy trên trang web thành phố nơi mình đang sống.
Lịch tuyển sinh vào lớp 1 thường vào tháng 4, để mọi việc được sắp 
xếp kịp thời trước tháng 9 để vào năm học mới. Năm học kéo dài 
từ tháng 9 đến tháng 6. Mỗi trường tự công bố lịch cụ thể và hướng 
dẫn cách tuyển sinh, quý vị phải làm gì, mang thủ tục gì theo để 
đăng ký. Nếu quý vị có thắc mắc bất cứ điều gì, xin đừng ngại hỏi. 

Nevím, jakou školu vybrat, nerozumím česky, potřebuji pomoci
Tôi không biết chọn trường nào, tôi không hiểu tiếng Séc, tôi cần sự giúp đỡ
Nếu quý vị cần giúp đỡ trong việc chọn trường và làm thủ tục cần thiết, đừng ngần 
ngại liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị dịch các văn bản, cùng 
quý vị đến trường đăng ký, tìm những thông tin cần thiết cho quý vị.  Đa số tại các 
trường có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng khác, nhưng tốt nhất là sử dụng 
dịch vụ của phiên dịch viên chuyên nghiệp, chúng tôi có thể cung cấp miễn phí 
cho bạn.

Kontakt
My.Aktivity, o.p.s., Nad Ohradou 17, Praha 3
Email: mentoring@myaktivity.cz
Telefon: 737 691 959
Web: www.rodinaprorodiny.cz
Emaily můžete psát ve svém rodném jazyce, zajistíme překladatele.

Hãy liên hệ
My.Aktivity, o.p.s., Nad Ohradou 17, Praha 3
E-mail: mentoring@myaktivity.cz
Số điện thoại: 737 691 959
Trang web: www.rodinaprorodiny.cz
Quý vị có thể viết bằng tiếng Việt, chúng tôi có phiên dịch.

Quý vị hãy theo dõi trang web để sắp xếp thủ tục đúng hạn. Nếu 
quý vị có con lớn hơn tuổi vào học lớp 1 (ví dụ quý vị mới chuyển 
nhà từ thành phố khác, mới từ nước ngoài chuyển đến), hãy liên lạc 
trực tiếp với trường mình chọn. Nhà trường sẽ thông báo cho quý 
vị về điều kiện nhập học.

Tôi không biết chọn trường nào, tôi không hiểu tiếng 
Séc, tôi cần sự giúp đỡ
Nếu quý vị cần giúp đỡ trong việc chọn trường và làm thủ tục cần 
thiết, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng giúp 
quý vị dịch các văn bản, cùng quý vị đến trường đăng ký, tìm những 
thông tin cần thiết cho quý vị.  Đa số tại các trường có thể giao tiếp 
bằng tiếng Anh hoặc tiếng khác, nhưng tốt nhất là sử dụng dịch vụ 
của phiên dịch viên chuyên nghiệp, chúng tôi có thể cung cấp miễn 
phí cho bạn.
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Liên hệ
Centrum pro integraci cizinců | www.cicpraha.org
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