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 Як записати дитину в школу в Чехії-інформація 

для батьків з України  
1. Обов'язкова освіта в Чеській Республіці поширюється на всіх іноземних дітей, які проживають 
в ЧР більше 90 днів. Якщо діти залишаються на менше, ніж 90 днів, обов'язок відвідувати школу 
на них не поширюється, але вони мають можливість записатися в школу.  

2. У випадку, якщо діти перебувають на території Чеської Республіки менше 90 днів, немає 
необхідності доводити право на перебування на території Чеської Республіки. 

3. Громадянам України, які зараз прибувають до Чехії, будуть видані спеціальні довгострокові 
візи, за якими вони отримають право на подальше перебування на нашій території, дивіться 
інформацію на сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. 
www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx 

4. Обов'язкова шкільна освіта починається при досягненні 6 років і триває 9 років. Навчання в 
державній школі безкоштовне для всіх дітей. 

5. Дошкільна освіта (підготовчий курс) є обов'язковою протягом 1 року і поширюється на дітей за 
рік до початку обов'язкового шкільного навчання. Дитина ходить або в дитячий садок, або 
займається вдома. Підготовчий курс є безкоштовним. 

6. Рішення про прийом дитини в школу приймається директором школи в рамках 
адміністративної процедури, яка триває не більше 30 днів. Якщо в школі є вільні місця, 
процедура може зайняти дуже короткий час (кілька днів). Дитину записати до школи можна у 
письмовій формі (особисто, поштою, в особистому ID кабінеті (datova schránka), по електронній 
пошті з електронним підписом), але також і усно - при особистому відвідуванні школи. 

7. Дитина реєструється для відвідування школи його / її законним представником (батьками), 
якщо дитину буде реєструвати інший член родини, отримайте від когось з  батьків письмову 
довіреність, яка уповноважує зараховувати дитину до школи. Довіреність завіряти не потрібно. 
Якщо немає довіреності відразу, є можливість додати її пізніше. 

8. Майже в кожній школі можливо домовитись англійською мовою. Директори шкіл в основному 
звикли мати справу з іноземцям, також у Чеській республіці діє система допомоги дітям, які не 
володіють чеською мовою.  

9. Ви можете записати свою дитину в школу, яка підпорядкована відносно  тієї адреси, де ви 
проживаєте (школа знаходиться недалеко, і до неї можна дістатися пішки або діти можуть 
доїхати до неї шкільним автобусом). Ваша дитина має законне право на місце в такій школі (у 
випадку проживання на території ЧР більше, ніж 90 днів). Якщо в школі завсім немає вільних 
місць, вам запропонують звернутись у школи, які знаходяться поруч. 

 10. При зарахуванні до школи дитина має пройти тестування на знання мови. Це буде зроблено 
безпосередньо школою, в яку буде прийнята ваша дитина. Дитина отримає безкоштовне мовне 
навчання. Якщо дитина взагалі нічого не розуміє, є можливість звернутися до координатора з 
адаптації протягом 5 днів з моменту реєстрації. Це все вирішити допоможе школа. ( з § 10-11B 
постанови № 48/2005 про базову освіту). 


