
Спеціальні дати для запису українських дітей в 
Рудницькі школи на 2022/2023 навчальний рік 

 
для початкових класів: 8 та 9 червня 2022 року 

8. 6. 2022 з 14:00 до 17:00 
9. 6. 2022 з 14:00 до 16:00 

З 1.9.2022 обов’язкове відвідування школи поширюється на дітей, 
які досягли шестирічного віку до 31.8.2022. 

 
Критерії прийому учнів до 1-го класу на 2022/2023 навчальний рік - спеціальний набір дітей з України, яким надано тимчасовий захист у зв'язку 

з війною в Україні 
I. Проживання в районі котрий спадає під дану школу 
  
a) Якщо кількість дітей, які живуть в районі який спадає під дану школу , перевищує визначену місткість, наступні критерії допуску застосовуються 
поступово: 
  
1) діти, які приписані в даному районі, до дня запису до школи та мають у цій школі братів і сестер 
 
2) діти, які були приписані в районі котрий спадає під дану школу, до дня запису оголошеного школою 
 
Якщо кількість абітурієнтів у кожній категорії перевищує загальну місткість, порядок буде визначатися за найкоротшою віддаленістю місця 
проживання дитини від школи (виміряно по прямій). На такій же відстані вирішує порядок лотереї. 
 



b) Якщо кількість дітей, котрі приписані в даному районі під котрий спадає школа , буде меншою за визначену місткість, додаткові критерії в пункті 
II застосовуються поступово. 
 
II. Інші, тобто ті котрі живуть за межами Роуднице над Лабем 
  
а) брат/сестра відвідує ту саму школу 
 
б) дитина проживає в селі де  не має початкової школи ,або не має угоди  в  загальному шкільному окрузі 
 
в) інші будуть вибрані методом жеребкування(в присутності мера міста, або його заступника) 
 
Якщо кількість дітей у кожній категорії перевищить загальну кількість, у цих дітей буде проводитися жеребкування, доки кількість не буде 
заповнена. 
 
Законний представник дитини зобов'язаний підтвердити адресу проживання в Чеській Республіці, наприклад, договором оренди / підтвердженням 
від орендодавця / або особистою заявою(čestné prohlášení ) 
 
 
 
Документи, необхідні для вступу до базової освіти: 
• Паспорт законного представника з візою для перебування більше 90 днів , візa з тимчасовим захистом ,та паспорт дитини з виданою візовою 
наклейкою та штампом (перебування більше 90 днів віза з тимчасовим захистом) 
• картка тимчасового страхування  VZP ČR (підтвердження медичного страхування дитини в Чехії) 
• заява про вступ до базової освіти 
• реєстраційний формуляр 
 
Зарахування відбуватиметься 
 у формі співбесіди з законним представником та заявником (дитиною). 
Більш детальну інформацію ви можете отримати в окремих школах 
 

 
 

Název a adresa školy ředitel telefon 

      

ZŠ Karla Jeřábka 941 Mgr. Olga Maťáková 412 871 386 


