Прийняття дітей з України у дитячі садки й початкові школи
у зв’язку з сучасною міграційною хвилею
Обов’язкова дошкільна освіта й обов’язкове відвідування школи поширюються на іноземців, які
у ЧР мають право на перебування строком понад 90 днів. Таким чином немає необхідності цим
обов’язком займатись протягом перших трьох місяців перебування у ЧР.
1. Прийняття української дитини у школу, засновану Міською частиною Прага 4
як правило інтеграція у чеські класи – навчання на чеській мові
Дитячі садки й початкові школи, засновані Міською частиною Прага 4, готові приймати
українських дітей для освіти згідно з діючими законами й актульним матеріалом, виданим
Міністерством освіти, молоді й фізичної культури про освіту українських дітей у ЧР (Vzdělávání
ukrajinských dětí v ČR – edu.cz). Українські діти приймаються й будуть прийматись у дитячі садки
й початкові школи за місцем їхнього перебування.
Це означає, що ці діти будуть прийматись у школу, яка знаходиться найближче до місця
їхнього проживання, якщо у цій школі будуть вільні місця.
Дитячі садки
(діти як правило віком від 3 до 6 років)
Які документи необхідні для прийняття:


Заява – письмова, або згідно з адміністративно-процесуальним кодексом подана устно
у протокол



Документ, посвідчуючий особу дитини й особу законного представника; як документ,
посвідчуючий особу, можна також пред’явити візу або подібний документ



Посвідчення про щеплення від лікаря (окрім дітей в режимі обов’язкової дошкільної
освіти); беручи до уваги можливі проблеми у пред’явленні такого посвідчення, чекаємо
подальшої інформації від Міністерства охорони здоров’я ЧР



Місце (фактичного) перебування – досить заяви власника, що дана особа розміщена на
даному місці
Початкові школи
(як правило діти віком від 7 до 15 років)
Які документи необхідні для прийняття:



Заява – письмова, або згідно з адміністративно-процесуальним кодексом подана устно
у протокол



Документ, посвідчуючий особу дитини й особу законного представника; як документ,
посвідчуючий особу, можна також пред’явити візу або подібний документ



Місце (фактичного) перебування – досить заяви власника, що дана особа розміщена на
даному місці

Переклад найсуттєвіших документів на українську мову можна подивитись на вебсторінці
NPI (» Tlumočnické a překladatelské služby (npi.cz) і на вебсторінці Inkluzivní škola (Ukrajinština
| Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)
2. Прийняття української дитини в єдиний клас –
самостійний клас для українських дітей – навчання на українській мові
Для біженців з України створюється мережа шкіл, де будуть викладати педагоги з України на
їхній рідній мові. Проект Українського єдиного класу підготувало Посольство України у співпраці
з Ендаваційним фондом Діти України з підтримкою Міністерства освіти ЧР. Представники
проекту рахують з розповсюдженням українських посібників в обрані школи.
Біженці можуть реєструвати своїх дітей на вебовій сторінці www.detiukrajiny.cz.
У проект можуть далі зареєструватись також учителі з України. Перший єдиний клас у Празі
було відкрито на 1. слованське гімназіум у Празі 1.

У разі виникнення проблем з поміщенням дитини у школу, засновану Міською частиною
Прага 4, звертайтесь до:
Адреса:
Відділ освіти, профілактики й сімейної політики
Управління Міської частини Прага 4
вул. Антала Сташка, 2059/80б
Прага 4, 140 46
МІСЬКА ЧАСТИНА ПРАГА 4
Телефон:
(+420) 261 192 470
www.praha4.cz
Подальші контакти:
Габріела Міхаліцова
тел. 261 192 322, e-mail: gabriela.michalicova@praha4.cz
Яна Саглова
тел. 261 192 477, e-mail: jana.saglova@praha4.cz
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