
 

Запис  до 1 року навчання  початкових  шкіл на 2023/2024 навчальний рік 

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Коли? Субота, 15. 4. 2023 

 

Де? Початкова школа JUDr. Йозефа Мареша та Дитячий садочок, Зноймо,  Klášterní   2 

Відокремлене робоче місце Konice 119 

 

О котрій? Klášterní 2                                    8:00 – 11:00 

                  Konice 119                                   8:00 - 11:00 

 

До протоколу додається: 

1. всі дошкільнята, народжені від 1. 9. 2016 року до 31. 8. 2017 

2. діти, батьки/законні представники яких подаватимуть заяву на отримання документа про 

обов'язкове відвідування школи 

3. дітей, яким за минулий рік  було дозволено відкласти  обов'язкове відвідування школи 

 

Ранній початок 

У дитини, яка досягне віку 6 років між 1. 9. 2023 та 31. 12. 2023 року, законний представник повинен 

надати рекомендаційний висновок щодо відповідного  шкільного консультаційного закладу. 

 

У дитини, яка досягне віку 6 років, починаючи з 1. 1. 2024 року, законний представник повинен надати 

рекомендаційний висновок щодо відповідного шкільного консультаційного закладу та професійного 

лікаря. 

 

Що батьки/законні представники приносять до реєстрації: 

 

• Заявка на прийом 

• паспорт, віза, свідоцтво про народження дитини 

• паспорт, віза законного представника 

• Документ про проживання на території ЧР 

 

Що батьки/законні представники приносять на зарахування, якщо вони подають заяву про 

відстрочку обов'язкового навчання: 

 

• прохання про перенесення навчання  

• паспорт, віза, свідоцтво про народження дитини 

• паспорт, віза законного представника 

• Документ про проживання на території ЧР 

• Підтвердження навчального  консультаційного закладу  

• довідка професійного лікаря або клінічного психолога 

 

Поступ зарахування 

 

Заповнення заяви, реєстраційного талона та перевірка персональних даних учня в заяві про прийом/ 

відстрочку. Мотивація дитини до шкільного навчання та орієнтовна оцінка її шкільної готовності (не 

впливає ні на прийом дітей, ні на порядок прийнятих дітей). 

 

 

 

 

https://zszapis.muznojmo.cz/


 

При прийомі дітей не вирішується порядок зарахування дітей або час вступу до школи. 

 

У 2023/2024 навчальному році ми будемо відкривати 4 перших класи у корпусі Klášterní2 та 1 клас у 

будівлі Konice 119. Для того, щоб не перевищити допустиму потужність школи, до перших класів 

можна набрати не більше 110 учнів. 

 

Додатки: 

 Критерії допуску учнів до обов'язкової шкільної освіти 

 Неподільні шкільні округи початкових шкіл, створені Містом Зноймом згідно з 

загальнообов'язковою постановою № 1/2020. 

 Інформація про обробку персональних даних 

 Шаблони заявок 

 

https://www.evokace.cz/upload/zapis_23/02a_UA_Kriteria.pdf
https://www.evokace.cz/upload/zapis_23/04_Obvody.pdf
https://www.evokace.cz/upload/zapis_23/04_Obvody.pdf
https://www.evokace.cz/upload/zapis_23/03_GDPR.pdf
https://www.evokace.cz/upload/zapis_23/05_Navod.pdf

