
Інформація про зарахування до 1-го курсу основної школи та 

спеціальної початкової школи на 2023/2024 навчальний рік 
 

Ми є школою, заснованою відповідно до §16, параграфа 9 Закону про освіту, ми 

навчаємо учнів з особливими освітніми потребами, освітня пропозиція: 

www.zskolowratska.cz 

 

Реєстрація проходитиме у середу, 5 квітня 2023 року з 11:00 до 16:00. 
 

Індивідуальна реєстрація можлива з 21 по 26 квітня 2023 р. Ви повинні 

зарезервувати дату реєстрації за телефоном 728 941 931 або письмово на 

адресу stancekova.m@zskolowratska.cz (тема доповіді – зарахування на 1 курс) – 

директор школи монс. Моніка Станчекова/ 

 

Інформація про зарахування 

 

Обов’язкова реєстрація поширюється на дітей, які народилися з 1 вересня 2016 року по 

31 серпня 2017 року, та дітей, які минулого року мали відстрочку від відвідування 

школи. 

 

 

Які документи необхідно подати... (документи оприлюднені на сайті школи): 

 

Дитина, яка вчасно розпочала навчання, та дитина після відстрочки відвідування 

школи: 

Заява про зарахування дитини до основної освіти 

Відомість про зарахування на 2023/2024 навчальний рік 

Свідоцтво про народження дитини або відкрита копія свідоцтва про народження 

(стосується подання шляхом віддаленого доступу, 

побачити Подача заявки – пункти 1-3) 

Посвідчення законного представника 

Рекомендація шкільного консультативного закладу 

Для вступу до спеціальної початкової школи - рекомендація педіатра 

 

Заява про відстрочку відвідування школи: 

Заява про відстрочку відвідування школи 

Свідоцтво про народження дитини або відкрита копія свідоцтва про народження 

(стосується подання шляхом віддаленого доступу, 

побачити Подача заявки – пункти 1-3) 

Посвідчення законного представника 

Рекомендація шкільного консультативного закладу 

Рекомендація лікаря-спеціаліста 

   

Правила прийому студентів: 

1. Письмова рекомендація шкільної консультації щодо вступу до базової освіти та 

переведення до школи, заснованої відповідно до § 16, абз. 9 Закону про освіту 

2. Загальна кількість учнів на 2023/2024 навчальний рік буде укомплектована до 

можливостей школи. 
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- у нас дуже добре обладнана школа 

- у школі навчається вчительський корпус – дефектолог 

- під час навчання користуємося допомогою асистента 

- пропонуємо безкоштовну шкільну групу 

- навчання адаптоване до індивідуальних можливостей і потреб учнів 

- невелика кількість учнів у класах дає можливість індивідуального підходу до кожної 

дитини 

  

Реєстраційні номери 

Кожна дитина матиме свій реєстраційний номер, який слугуватиме кодом для 

оприлюднення рішення директора школи про зарахування дитини до основної освіти, 

або про відстрочку від відвідування школи. Законний представник отримає номер 

відповідно до форми запиту (посвідчення особи, e-mail, по телефону, особисто). 

 

  

Документи для реєстрації: 

 

  Žádost rodičů o přijetí do 1. ročníku.docx     Заява батьків на прийом до 1 класу.docx 

 

   Žádost o odklad.docx   Прохання про відстрочку.docx 

 

  Zápisní list pro školní rok 2023-2024.docx    Відомість зарахування на 2023-2024 

навчальний рік.docx 

 

 

магістр наук Моніка Станчекова, директор школи в Рихнові-над-Кнежною 03.01.2023 
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