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Năm học tại Séc luôn kéo dài từ đầu tháng 9 tới cuối tháng 
6. Một năm học được chia thành hai kỳ học (từ tháng 9 tới 
tháng 1 và từ tháng 2 tới tháng 6). Các trường học đóng cửa 
vào tháng 7 và tháng 8.

Khai giảng năm học 
Vào đầu thánh 9, lễ khai giảng năm học mới được diễn ra trong 
không khí long trọng. Đây đặc biệt là một khoảnh khắc đầy ý nghĩa 
đối với các em học sinh bước vào lớp một. Giáo viên và cả học sinh 
lớp lớn hơn luôn chuẩn bị bầu không khí thân mến để vui vẻ đón 
chào các em nhỏ ấy. Các em học sinh làm quen với trường học và 
lớp học, nơi mà các em sẽ học tập trong cả năm học, cũng như 
với các giáo viên và các bạn mới. Trường học có thể cho phép các 
phụ huynh vào trong lớp cùng với các em học sinh lớp 1. Ngày tới 
trường đầu tiên thường ngắn hơn những ngày đi học bình thường. 
Thông thường thì các em ở trường từ 1 tới 2 tiếng. Nếu cần thiết, 
thì một số trường học có thể tổ chức những chương trình làm quen 
đặc biệt dành cho các em học sinh lớp lớn. 

Họp phụ huynh
Các buổi họp phụ huynh, tức là các buổi gặp mặt giữa các bố mẹ và 
giáo viên, thường được tổ chức ba hoặc bốn lần trong một năm. 
Các điểm tốt và các điểm chưa tốt của học sinh sẽ được nói đến 
trong buổi họp phụ huynh và tất cả cùng nhau tìm cách giúp cho 
các em có được kết quả học tập tốt. Phụ huynh được thông báo về 

những gì các con em của họ sẽ làm trong thời gian trước mắt và 
nhà trường có những hoạt động gì dành cho các học sinh. Nếu phụ 
huynh không thể tham gia buổi họp, thì có thể thu xếp cuộc gặp cá 
nhân cùng giáo viên. Nếu các bạn cảm thấy con em mình có vấn đề 
trong trường học (có thể là vấn đề với bạn học cùng lớp), thì đừng 
sợ nói với giáo viên ngay khi các bạn phát hiện ra vấn đề đó. 

Học tập trong thiên nhiên
Các trường học Séc (kể cả các trường mẫu giáo) vào mỗi năm học 
đều cho phép các em học sinh có một tuần „học tập trong thiên 
nhiên“.  Trong thời gian một tuần này (thường vào mùa xuân hoặc 
khi thời tiết ấm áp) các em học sinh dưới sự giám sát của các giáo 
viên sẽ đi vào thiên nhiên, để hiểu rõ hơn về quy luật của thiên 
nhiên, chơi thể thao, khám phá vẻ đẹp của Cộng hòa Séc và dành 
thời gian cho các bạn cùng lớp trong một không gian thân mật. Nơi 
ở, ăn uống, các nhân viên y tế và các chương trình vừa với lứa tuổi 
đều được chuẩn bị đầy đủ cho các em. Việc học được diễn ra ít hơn, 
ngược lại thì chú trọng hơn đến việc ở ngoài không khí trong lành, 
các cuộc dã ngoại và các hoạt động thể thao. Có một số trường tổ 
chức đi nước ngoài cho các em học sinh lớp lớn, ví dụ để học ngoại 
ngữ.

Bảng điểm
Đối với các em học sinh, ngày trao bảng điểm (giấy chứng nhận việc 
kết thúc một kì học thành công hoặc không thành công) cũng long 
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trọng như là ngày khai giảng năm học. Vào cuối học kì một, bảng 
điểm được trao cho các em trong ngày đi học bình thường, còn đối 
với cuối học kì hai thì các em không học vào ngày trao bảng điểm 
nữa.  

Kì nghỉ
Trong năm học các em học sinh có một số các kì nghỉ, tức khoảng 
thời gian mà các em không tới trường. Các thời điểm nghỉ học cụ 
thể tùy thuộc vào từng năm học, thông thường thì chúng rơi những 
ngày như sau:

kì nghỉ thu – vào tầm 28 tháng 10

kì nghỉ Giáng sinh – thường từ 23 tháng 12 đến 2 tháng 1 

nghỉ giữa kì – tầm 1 tháng 2

kì nghỉ xuân – một tuần vào tháng 2 hoặc tháng 3, thời 
gian nghỉ tùy theo từng vùng của Cộng hòa Séc

kì nghỉ Phục sinh – hay còn gọi là „kì nghỉ di chuyển“, mỗi năm 
lại vào một thời điểm khác, theo truyền thống của Thiên giáo cổ, 
thì nó rơi vào chủ nhật đầu tiên sau đêm trăng tròn đầu tiên của 
mùa xuân. 

kì nghỉ hè – cả tháng 7 và tháng 8
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Ngoài ra học sinh cũng được nghỉ vào các ngày lễ quốc gia, đó là: 
28 tháng 9, 28 tháng 10, 17 tháng 11, 1 tháng 5 và 8 tháng 5. Trong 
một số trường hợp hiếm hoi, trường học có thể công bố „kì nghỉ 
của hiệu trưởng“, ví dụ trong trường hợp khi có một ngày đi học ở 
giữa cả kì nghỉ dài. 

Các bạn muốn biết thêm về các vấn đề trên hay cần giúp đỡ 
với giao tiếp cùng nhà trường? Đừng ngần ngại liên lạc với 
chúng tôi!
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Liên hệ
Centrum pro integraci cizinců | www.cicpraha.org
Meta, o.p.s. | www.meta-ops.cz
InBáze, z.s. | www.inbaze.cz
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