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ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2021/2022 р. 

     www.zsukrcskeholesa.cz 
Зарахування на обов'язкове навчання і цього року здійснюватиметься відповідно до чинних правових норм 
(закон про школи, Положення про початкову освіту та адміністративний кодекс), які в питаннях зарахування 
на обов'язкову освіту минулого року ніяк не змінилися. Однак у зв'язку з протиепідемічними заходами, що 
супроводжують цей навчальний рік, буде необхідно пристосувати організаційні заходи таким чином, щоб 
була гарантована безпека дітей і дорослих, щоб поважалися індивідуальні можливості і обмеження 
окремих учасників і, в той же час, були дотримані всі законні обов'язки. 
 
 

 
Терміни проведення запису 
Зарахування відбувається у строк, встановлений шкільним законом1, тобто, з 1 квітня по 30 квітня 2021 р. 
Конкретну дату зарахування на обов'язкове навчання встановлює директор школи в рамках зазначеного строку 
відповідно до шкільного Закону. 
 

 
Способи подачі заяви   
Прийом до школи на обов'язкове навчання здійснюється відповідно до адміністративного кодексу. Згідно з § 37 
адміністративного кодексу заяву на зарахування необхідно подати в письмовій формі або усно під протокол, або 
в електронній формі.  
Заяву про прийом на початкову освіту можна знайти на сайті школи:: www.zsukrcskeholesa.cz 
 
Заява може бути подана законними представниками наступними способами: 
  в шкільний ящик даних2 gft3yz9 

 на електронну пошту з електронним підписом законного представника, zapis@zsukrcskeholesa.cz 
 поштою (дата подачі на пошту є вирішальною), особистою передачею в школі за адресою:                               

ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320, Praha 4, 142 00 
 
Якщо законний представник подає заяву іншими технічними засобами, ніж ті, які зазначені вище (наприклад, 
електронною поштою без визнаного електронного підпису, факсом тощо), то заяву необхідно підтвердити 
протягом 5 днів, в іншому випадку заява не буде прийнята до уваги.  
До заяви законний представник, як правило, додає копію свідоцтва про народження дитини в цифровому 
вигляді (скан, фотографія ), або в паперовому вигляді – просту копію. Ця копія буде перебувати в особовій 
справі дитини.  

 
Додаткова інформація 

 До заяви про відстрочку відвідування школи законний представник додає рекомендації шкільного 
консультаційного закладу (ŠPZ) і лікаря-фахівця або клінічного психолога. Діяльність шкільної 
консультаційної установи (ŠPZ) не переривалася у зв'язку з кризовими заходами. Шкільна консультаційна 
установа, хоча іноді і в обмеженому вигляді, продовжує надавати необхідні послуги, тобто, як правило, 
вирішує заяви на відстрочку обов'язкового навчання. Якщо законний представник не надасть до заяви про 
відстрочення відповідні рекомендації, то адміністративна процедура запису, в такому випадку 
припиняється, і директор школи встановлює термін, до якого повинні бути отримані відповідні 
рекомендації. Якщо законний представник не представить відповідних рекомендацій у зазначений термін, 
процедура припиняється відповідно до § 66 пункт 1 буква c) адміністративного кодексу. 

 Якщо у директора школи є сумніви в достовірності наданих документів, він може попросити у законних 
представників їх оригінали або завірені копії. 

 

Корисні посилання: 

Міністерство освіти, молоді та спорту( MŠMT), актуальна інформація про школи та коронавірус 
https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq 

Джерело: https://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-zakladnich-skol-pro-rok-2021-2022/ 
1 § 36 пункт 4 шкільного закону 
2 Батьки можуть встановити ящик даних безкоштовно. Відправка заявки через інформаційну скриньку початкової школи 
також безкоштовна. Більш детальна інформація на сайті  https://chcidatovku.cz/. 


