
ВСТУП НА ПЕРШИЙ РІК 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКИМ НАДАНО тимчасовий захист В ЧЕХІЇ 

 

В КОНТЕКСТІ Збройного КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ 

ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ВІДВІДАННЯ ДО ШКОЛИ З ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ 

Важлива інформація для законних представників дітей, які приходять на зарахування. 

Шановні законні представники, базова освіта в Чехії відбувається в початковій школі і призначена для дітей від 6 років. Обов'язкове відвідування 

школи триває 9 навчальних років. З вересня 2022 року відвідування школи буде обов'язковим застосовуються до дітей, народжених у період з 1 

вересня 2007 року по 31 серпня 2016 року. Старші учні будуть включені до зазвичай відповідно до віку і буде використовувати індивідуальний 

підхід для поступової інтеграції восвіти. 

Якщо ваша дитина повинна відвідувати школу з вересня 2022 року почати навчатися в загальноосвітній школі в 1 класі, вона потребує  вступити до 

початкової школи. Для громадян України, які прибувають до Чехії у зв'язку зі зброєю Конфлікт встановлює крайній термін прийому до ДНЗ 1 червня 

2022 року з 14:00 до 17:00. Щоб зареєструватися, вам знадобиться підтвердження в’їзду до Чеської Республіки у зв’язку зі збройним конфліктом. 

Ви підтверджуєте цей факт візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту, або шляхом оформлення візи для перебування 

понад 90 днів з метою перебування на території Чеської Республіки, яка знову автоматично вважається за законом візою для іноземців з 

тимчасовим захистом. 

Тож ви підтверджуєте це візовою наклейкою чи штампом у паспорті. 

Якщо дитину не супроводжує законний представник, необхідно документально підтвердити термін реєстрації, тобто 1.6.2022 заповнену та 

підписану свідчення під присягою, для отримання якої ви повинні з’явитися до Управління до дати реєстрації Прага 20, Департамент соціальних 

справ та освіти за адресою: Jívanská 635, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice. 

Вам не доведеться турбуватися про власну реєстрацію. Ви матимете бланки у двомовній версії (чеською та українською) та за потреби надамо 

перекладача з української мови. Деталі вчасно ми опублікуємо. 

Примітка: якщо ви є громадянином України, але ваше перебування в Чеській Республіці не пов’язане зі збройним конфліктом,записуйте свою 

дитину на перший рік під час звичайного зарахування, тобто 4 і 5 квітня, завжди з 13:00 до 17:00. 

 

Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами в протоколі. 

                                                        

 

У Празі 31 березня 2022 р 


