
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАПИС ДО 

дошкільного навчального закладу 

початкової школи 
на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) 

 

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України 

або законний представник за законодавством Чеської Республіки. 

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати 
до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 

місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку. 

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого 

класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка 
на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить 
відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний 

висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або 
клінічного психолога. 

До дитячого садка можна приймати дітей від 2 до 6 років. Однак дитина до 3 років не 

має законного права бути допущеним до дитячого садка. 

 

Р Е Є С Т Р А Ц І Я  П О В И Н Н А  В І Д Б У В А Т И С Я  Н А : 

дитячий садок 

7 та 8 червня 2022 року 

завжди від 10.00 до 16.00 

тільки дирекція дитячого садка: 

Дитяча школа Lípová 570 

(U Jablíček/ яблука) 

 

початкова школа 

6 та 7 червня 2022 року 

завжди від 13.00 до 17.00 

у всіх початкових школах 

 

 

початкова школа за місцем проживання 
 

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov (ZŠ Krátká): 

вулиця: Dlouhá, Družstevní, Ječná, Krátká, Lesní, Lidická, Luční, Okružní, Olšová, Polní, Příčná, 

Žitná та м. Domašín 
 

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov (ZŠ Školní): 

вулиця: Budovatelská, Cihlářská, Havlíčkova, Karlovarská, Kostelní, Kpt. Jaroše Kyselka, Lípová, 

Mírová, площа Dr. E. Beneše, Na Vyhlídce, Nerudova, Palackého, Pod Hájovnou, Ohřecká Louka, 

Průsek, Ruská, Sadová, Stadion Sv. Čecha, Školní, Topolová, Třebízského, Tyršova, U Koupaliště, 

U Potoka Vítězná, Vodní, Zahradní, і вся частина села Klášterecká Jeseň, Lestkov, Rašovice, Suchý 

Důl та Útočiště 
 

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov (ZŠ Petlérská):  

вулиця: 17. listopadu, B. Němcové, Ciboušovská, Dukelská, Husova, Chomutovská, 

J. A. Komenského, Jižní, Královéhradecká, Nádražní, Nad Tunýlkem, Osvobozená, Petlérská, 

P. Bezruče, Pionýrů, Pod Pivovarem, Pod Skalkou, Pod Stadionem, Pražská, Přívozní, Rašovická, 

Rokycanova, Říční, Severní, Sluneční, Souběžná, Svahová, Švermova, Urxova, Větrná, V. Řezáče, 

V Zátiší, Za Korkem, Žižkova і вся частина села Ciboušov, Hradiště a Mikulovice та всі інші адреси 

на території м. Klášterce nad Ohří не зазначені вище 

  



Цей спеціальний запис стосується тільки дітей, 

 які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є 
візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту. 

 які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого 
перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою 

для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або 
штамп у закордонному паспорті. 

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України. 

 

дитячий садок 

Законні представники зобов’язані подати такі документи: 

 заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (в дитячому 

садку) 

 документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба 

надати копію документа, яку буде поміщено у папку); 

 документ, що дає право представляти дитину; 

 довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які 

зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 

31.08.2022 р. досягли 5 років)  

початкова школа 

Законні представники зобов’язані подати такі документи: 

 заяву про зарахування дитини до початкової школи, можна забрати її особисто у 

відповідній школі) 

 документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба 

надати копію документа, яку буде поміщено у папку); 

 документ, що дає право представляти дитину. 

 


