
Середня початкова школа та дитячий садок в Празі 12. Смолкова 565/8  Прага 12. 

 

Заява про обов’язкове відвідування школи 

Основні дані дитини 

Ім’я……………………………………………….. 

Прізвище ……………………………………………….. 

Індентифікаційний номер…….........Стать Ч/Ж 

Дата народження…………………………. 

Місто народження……………………….. 

Місце проживання 

Вулиця……………………………………………. 

Місто………………………… Поштовий код. 

Громадянство – Виберіть справне 

Громадянин України 

Іноземець громадянин ЄС 

Іноземець Тривалий побут в Чехії 

Іноземець Приходний побут в Чехії 

Без громадянства 

Медичне страхування          номер ZP: 

                                                    Ім’я ZP: 

Додаткова інформація……………………………………………… 

Попередня школа/дитячий садок……………………………. 

Затримка (відклад)      НІ в 2022/23році.   Вступ до 1-го класу. 

Шкільна група               Так- НІ                       Шкільна їдальня   ТАК-НІ 

 

web: www.zs-smolkova.cz   tel:  241 471 362   fax: 241 470 289  email: info@zs – smolkova. cz 
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Затримка (відклад)          Так в 2022/23. ВСТУП ДО ПІДГОТОВЧОГО РОКУ 

Школьні група                   Так-Ні                 Шкільна їдельня      Так-Ні 

Обов‘язкові документи  ( принести до ЗШ до 31.5.2022) 

Заява шкільної консультації. 

Заява дитячого лікаря (педіатра) 

Затримка (відклад)          Так в року 2022/23 ВСТУП ДО ДИТЯЧОГО САДОЧКУ 

Обов‘язкові документи ( принести до ЗШ до 31.5.2022) 

Заява шкільної консультації. 

Заява дитячого лікаря (педіатра) 

                                                        БАТЬКО 

Імя……………………………………….. 

Прізвище………………………………. 

Електронна почта………………… 

Номер телефону………………….. 

Адреса є одинакова з місцем проживання дитини ТАК – НІ 

                                                         МАТИ 

Імя………………………………………… 

Прізвище……………………………… 

Електронна почта………………… 

Номер телефону………………….. 

Адреса є одинакова з місцем проживання дитини ТАК – НІ 

Листування         БАТЬКО                     МАТИ 

Я згоден (згідна) з обробкою персональних даних дитини та законних представників відповідно до 

закону 110/2019Zb. Про обробку персональних  даних закону 106/1999Zb. Про вільний доступ до 

інформації зі змінами, та закона 365/2000Sb про інформаційні системи державного управління та про 

зміну деяких інших законів зі змінами. Дані із заявки обробляються в реєстрах заявника відповідно до 

пункту §3 60b  Закону про школу. 

В……………………………… день…………………………. 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ 

Шановні батьки, дорогі діти. 

Запрошуємо вас до запису в 1- клас, який відбудеться у середу 6-квітня з 

14.00 до 17.00 год. Та у четверг 7- квітня 2022року з 14.00 до 17.00 год. 

Інформація про батьки: 

1 Записуються діти які народилися до 31-серпня 2016 року. 

2 До шкільного  запису повинні прийти і ті батьки, які хочуть про своїх 

дітей написати заяву про перенесення відвідування школи на один 

рік пізніше. 

3 Якщо дитина хворіє і не взмозі прийти,  тоді батьки можуть прийти 

без  неї, і записати дитину до школи. 

4 Якщо ви не можете прийти в назначений термін для реєстрації. Тоді 

можна записати дітей в інший термін, про який ви заздалегідь 

узгоджуєте з керівництвом школи. 

5 Батьки при реєстрації покажуть свої паспорти, та свідоцтво про 

народження своїх дітей 

6 Документи можете скачати на наших вебових сторінках (Запис до 

школи) а заповнити дома. 

7 У наступному році буде відкритий клас, підготовка до школи  

Приймаємо заявки до 31-травня 2022 року. У разі  відкладення 

початку обов’язкового відвідування школи необхідно подати 

заповнену анкету на підготовчий клас. Підтверджену Педагогічно-

психологічною консультацією. Заявку можна скачати на нашому сайті 

або отримати при реєстрації. 

8 Підтвердження про прийняття на середню освіту або у разі 

неприйняття буде надіслано поштою. В інших випадках буде видано 

на рецепції школи до 1.5.2022. 

9 Якщо ви просите відкласти відвідування школи на один рік. 

Принесіть заяву підтверджену лікарем та Педагогічно – 

психологічною консультацією, до школи до 31-травня 2020 року. 

10 У разі, якщо дитина переходить до іншої школи, ми просисимо   

надати письмову інформацію про цю зміну ( особисто або послати 

поштою як  найшвидше). 
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Школа пропунує дітям 

1 Викладаємо за освітньою програмою. Школа розташована в тихому 

районі, посеред житлових будинків. Її розташування забезпечує 

безпечний шлях дітей до школи і із школи. 

2 Англійський язик ми навчаємо з 3-класу. Інша іноземна мова 

Німецька мова з 8-класу. 

3 З широкого кола цікавих кружків, які надають наші викладачі або 

приватні особи, ви можете зареєструвати своїх дітей, наприклад на 

флорбал, спортивну універсальність, футбол, аеробіку, англійську 

мову, гурток мистецтва, шахи, тощо. 

Кружки відкриваються при достатній кількості зареєстрованих дітей. 

4 Від перших та четвертих класів проводимо уроки плавання. 

5 Діти мають 2-спортовні зали, тренажерний зал, 2-дитячі майданчики 

зі штучним покриттям, 2 – багатофункціональні зі штучною травою,  

1-компьютерний кабінет, бібліотека, шкільна майстерня, тощо. 

6 Батьківські збори зарахованих дітей до підготовчого класу, та 

перших класів. Буде у вівторок 13-червння 2022 року з 17.00 год. 

 

Викладання годин в 1-класі 
 

Чеський язик                9 годин 

Природознавство       2 години 

Математика                 4 години 

Музика                          1 година 

Малювання                  1 година 

Трудова діяльність     1 година 

Фізкультура                  2 години 

 

Уроки починаються кожного дня о 8.00 а закінчуються о 11.40. 

З нетерпінням чекаємо на вас. 

 

web:www.zs-smolkova.cz   tel :  241 471 362    fax:   241 470 289 email: info 

@zs – smolkova. cz 



Період запису є відповідно до §36. 4 шкільного закону, зі змінами од 

1.1.2017.  З 1-квітня по 30 – квітня календарного року. В якому дитина має 

почати обов’язкове навчання в школі. 

Записуються діти які народилися до 31-серпня 2016 року. 

До запису повинні прийти і ті батьки, які хочуть про своїх дітей                 

написати заяву про відкладення школи на один рік (підтвердження 

дитячого лікаря та підтвердження  Педагогіцко-психологіцкої консультації) 

принести до школи до 31.5.2022. 

ТЕРМІН РЕЄСТРАЦІЇ. Дозволить вам прийти в точну годину, бронювання 

буде активним з 28.3 до 4.4. 6:00 годин. 

Можливість заповнення документів для вступу на середню 

освіти 

А)  У формі електронної заяви <<<<elektronická přihláška >>>> 

Посилання буде працювати з 1.4.2022. року 

Б)   Стандартна форма ( заповнені форми, див нижче.) 

1.     до датової схранки школи csfmhmf 

2.     електронною поштою з визнаним електронним підписом (не можна 

просто надіслати електронний лист). 

3.      поштою (вирішальною є дата доставки на пошту) 

4.      особисте подання: щоденно у воріт  школи (час буде вказано) 

Бланки для подання заяви стандартної форми 

1 Дитина до 1- класу. Заява про обов’язкове відвідування школи 

2 Дитина  з відкладенням відвідування дитячого садка. Заява про 

обов’язкове відвідування дитячого садка  (підтвердження 

дитячого лікаря та підтвердження Педагогіцко-психологіцкої 

консультації) принести до школи 31.5.2022. 

3 Дитина з відкладенням до підготовчого класу. Обов’язкове 

відвідування школи ( підтвердження дитячого лікаря та  

4 підтвердження Педагогіцко-психологіцкої консультації)  принести 

до школи 31.5.2022 р. 



Під час надсилання заявки або особистої подачі будь-ласка, уважно 

заповніть та перевірте всі дані. 

Також необхідно заповнити дані про обох батьків. Обидва з батьків  мають 

батьківські права вирішувати про навчання своїх дітей. 

Якщо в свідоцтві про народження дитини немає одного з батьків, тоді 

просимо щоб один з батьків написав довіреност на батька чи матір, до 

запису дитини до школи. 

Якщо подання документів було здійснено іншим способ ( наприклад, 

електронною поштою без признаного електронного підпису, фактом, 

тощо.) Тоді це має бути підтверджено законним представником протягом 

5 днів, одним із зазначених вище способів. 

Як правило представник додає копію свідоцтва про народження дитини 

в цифровому вигляді (скан фотографії) або в паперовому вигляді копії. Ця 

копія має бути частиною файла. 

Датову пошту батьки можуть налаштувати безкоштовно. Відправа запиту 

датової пошти до Сердньої школи є також безкоштовно. 

Більше інформації на….  https://chcidatovku.cz/. 

>>Kritéria přijetí do ZŠ a MŠ Smolkova<< 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

Загальні відомості про організацію обов’язкового відвідування школи 

(MŠMT, 2016,pdf) 

Якщо знову будуть обмеження, на пересування та вхід, чи кількість людей 

у школі. Буде мотиваційна частина запису. Як описано в Указі 48/2005 про 

Середню освіту, школа пропонує дітям та батькам з допомогою онлайн. 

https://chcidatovku.cz/

