
Відбудеться: вівторок 21.06.2022, з 9:00 до 12:00 год., 
за адресою: ОЦ „Соняшник“, вул. Колейні 4 (Kolejní 4)

Мати з собою:
 Заповнену заявку на прийняття  
 Візу толерантності перебування в Чеській Республіці 

Що має зробити один з батьків, чи законний опікун дитини? 
1.   Зареєструвати дитину в електронній системі  

на www.jakdoskoly.cz 
2. Роздрукувати заповнену заявку 
3. Прийти на запис 

ЗАПИС УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ІЗ ВІЗОЮ 
ТОЛЕРАНТНОСТІ (VÍZUM STRPĚNÍ) У ВСІ 
КЛАСИ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ТА З МІСЦЕМ 

ПРОЖИВАННЯ В МІСЬКОМУ ОКРУЗІ ПРАГА 6



Зарахування дітей з України до 1-го класу 
початкових шкіл (základních škol) міського 

округу Прага 6 на 2022/2023 навчальний 
рік для забезпечення обов’язкового 

відвідування школи
Прийом до 1-х класів початкових шкіл міського округу Прага 6 на 2022/2023 
навчальний рік стосується дітей:
–  яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону № 

67/2022 Зб. (Закон про заходи у сфері освіти у зв‘язку зі збройним конфліктом 
на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації)

–  які народилися з 1. 9. 2015 р. по 31. 8. 2016 р.
–  які мають фактичне проживання на території району Прага 6
(список вулиць: https://www.praha6.cz/spadove_oblasti)

Щоб спростити процес реєстрації, ви можете внести реєстраційні дані в систему 
реєстрації округу Прага 6: https://jakdoskolky.cz/ukrajina/#content. Необхідні дані 
мають бути заповнені чеською мовою та виключно латинськими літерами.

Дата та місце реєстрації (тобто вручення заповненої заяви і документів, котрі 
підтверджують: особу дитини, законного представника або опікуна та місце 
поточного проживання дитини):
20. 6. 2022 з 9:00 до 12:00 год. у Общинному центрі „Соняшник“, Kolejní 4,  
Praha 6 – Dejvice.

Діти приймаються за критеріями відповідно визначеної кількості дітей (цю кількість 
визначає директор початкової школи):
1.  Дитина з місцем фактичного проживання у відповідному шкільному районі* 

початкової школи;
2. Дитина з місцем фактичного проживання в даному міському окрузі (Прага 6);
3. Дитина з місцем фактичного проживання в іншій частині столиці Праги.
4. Дитина з місцем фактичного проживання в іншій частині столиці Праги. 
* Загальнообов’язковий наказ № 5/2022 Зб. гл. міста Праги, про райони початкової 
школи – https://www.praha.eu/file/3406046/vyhlaska_c._5_2022.pdf)

У разі більшої кількості претендентів, ніж може прийняти початкова школа, відбір 
буде здійснюватися шляхом жеребкування за присвоєними реєстраційними 
номерами.

Список прийнятих дітей буде оприлюднено за присвоєними реєстраційними 
номерами на дошці оголошень та на сайті відповідного навчального закладу. 
Батьки неприйнятих дітей будуть повідомлені письмовим рішенням, надісланим 
рекомендованим листом за місцем фактичного проживання. Початкова школа 
надішле інформацію про неприйнятих дітей своєму засновнику, який забезпечить 
місце в іншій початковій школі в районі Праги 6, або в іншій початковій школі 
столиці Праги, або в іншій початковій школі в іншому регіоні Чеської Республіки.


