
    
  
Jak na zdravotní pojištění  dále jen (ZP) při přerušení,  zanechání,  ukončení studia či 
nepostoupení do vyššího ročníku z důvodu neprospěchu (není-li povoleno opakování 
ročníku) 
Popsat, do kdy a za jakých podmínek je stát plátcem pojistného po ukončení studia, je vzhledem 
k množství variant obtížné.  Proto zde uvedené případy jsou vztaženy k variantám ukončení studia, 
se kterými se v praxi setkáváme přímo na naší škole.  

A. Přerušení studia: stát za žáka přestává platit ZP od 1. dne, kdy přestal být žákem školy. 
       Žák má 3 možnosti: 

- přihlásit se na ÚP (do tří dnů) – pak za něj opět platí ZP stát 
- nastoupit do zaměstnání – plátcem ZP je zaměstnavatel 
- hradit si ZP sám 

B. Zanechání studia (na vlastní žádost, na žádost zákonného zástupce, vyloučení, zanechání 
studia dle § 68 odst. 2 školského zákona1 ,  nepostoupení do vyššího ročníku- není-li 
vyhověno žádosti o opakování): stát přestává platit za žáka ZP od prvního dne, kdy přestal 
být žákem školy. V případě nepostoupení do vyššího ročníku je žákem školy do 31. 8. 

 Žák má 4 možnosti: 
- nastoupit bez odkladu na jinou školu, pak žák platí jen rozdíl dnů mezi skončením 

docházky na předchozí škole a začátkem docházky na škole následující 
- přihlásit se (do tří dnů) na ÚP – pak za něj opět platí ZP stát 
- nastoupit do zaměstnání – ZP platí zaměstnavatel 
- hradit si ZP sám 

C.  Ukončení studia na SŠ závěrečnou nebo maturitní zkouškou: 
(v řádném termínu – žák přestává být žákem školy dnem vykonání zkoušky, v náhradním 
termínu – žák přestává být žákem školy podle školského zákona k 30. 6.). 
1. - v dalším studiu nepokračuje: 
- v době prázdnin nepracuje – pak po celou dobu prázdnin za něj platí ZP stát, žák má 

statut nezaopatřeného dítěte do 31. 8. Od 1. 9. pro něj platí pravidla jako v bodu  „A“ -  
přerušení studia   . 

- je celý měsíc výdělečně činný (tzn. pokud pracuje celý červenec) – stát za něj platí ZP 
pouze do 30.6. – pak pro něj  pravidla uvedená  v bodu   „A“  -  přerušení studia   platí 
již od 1. 8.  

2 -  pokračuje v dalším studiu (SŠ, VOŠ, VŠ) – patří opět po celou dobu prázdnin do skupiny 
tzv. nezaopatřených dětí  bez ohledu na to, zda v době prázdnin pracuje . 
 

Ve všech možných uvedených případech by měl žák, student, či zákonný zástupce nezletilého 
žáka sám každou změnu bez dlouhých odkladů ohlásit příslušné zdravotní pojišťovně. Školy 
nemají ze zákona ohlašovací povinnost a zdravotní pojišťovny považují jejich hlášení pouze jako 
informativní.  

                                                      
1    § 68 odst.2 zákona 561/2004 Sb. – Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 
vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného 
zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák 
pisuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák. který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod 
nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy. 


