Включення українських дітей у дитячі садки та початкові школи
Перед тим, як сім’я почне займатися питаннями влаштування дітей у колектив, необхідно
забезпечити їхнє психічне благополуччя та здоров’я. Благополуччя дітей на першому місці.
Крок 1
Після приїзду до Чехії необхідно забезпечити сім’ю для повсякденного життя, дати можливість
членам сім’ї бути разом, відпочити та акліматизуватися до нового середовища. Акліматизація
може зайняти у дітей кілька місяців, і не потрібно поспішати в шкільне середовище.

Крок 2
Кому зараз потрібно терміново забезпечити догляд за дітьми поза сім’єю а не має рідних чи
знайомих у Плзні, може скористатися трьома адаптаційними групами, які працюють з 7 до 16
годин за адресою:
•

78. MŠ Plzeň, Sokolovská 30 (для дітей від 3 до 6 років)

•

31. ZŠ Plzeň, El. Krásnohorské 10 (для дітей від 6 до 10 років)

•
Центр вільного часу RADOVÁNEK, Паллова 19 (для дітей від 3 до 6 років та від 6 до 10
років)
Ці групи забезпечують догляд за дітьми на необхідний час, для дітей передбачено вільні
години та вивчення основ чеської мови. За потреби створюватимуться додаткові групи.
Щоб включити дітей у ці групи та отримати додаткову інформацію, звертайтеся:
•
•
•

Bc. Alenu Zajíčkovou – č. tel. 378 033 163 (MŠ)
Mgr. Ivu Turkovou – č. tel: 378 033 161 (ZŠ)
Bc. Evu Tischlerovou – č. tel.: 737 215 121 (Radovánek)

Крок 3
Введення дитини в дитячий садок або початкову школу доцільно, якщо дитина не відчуває
гострої травми. Важливо, щоб дитина із задоволенням ходила до школи і не сприймала
перебування в школі в новому колективі без знання мови як чергову стресову подію. У будьякому випадку, починати школу в середині навчального року кожній дитині важко, і поспішати
з прийомом до школи не варто.
Протягом перших трьох місяців перебування в Чехії не обов’язково починати обов’язкову
дошкільну освіту та обов’язкове відвідування школи.
Зарахування до початкової школи у квітні
•
Обов'язкове відвідування школи поширюється на іноземців, які мають право
перебувати в Чеській Республіці на термін більше 90 днів (чи це притулок, віза з метою
перебування або з метою тимчасового захисту чи інший законний титул) .
•
Якщо законний опікун вирішує зарахувати дитину до початкової школи, це його право, і
він може це зробити в будь-який час.

•
З вересня 2022 року обов’язкове відвідування школи поширюватиметься на дітей,
народжених у період з 01.09.2007 по 31.08.2016, причому школа буде визначатися за
(фактичним) місцем проживання дитини.
•
Набір до початкових шкіл, заснованих містом Плзень, відбуватиметься з 1 квітня по 9
квітня 2022 року, конкретні дати див. у додатку.
Які документи потрібні для вступу до початкової школи?
•
законний представник попросить директора школи про допуск письмово або усно в
протоколі
•
під час реєстрації необхідно подати документ, що підтверджує особу дитини та особу
законного представника (це також може бути документ у вигляді візи або подібний документ)
•
для ідентифікації загальноосвітньої школи документально підтверджується місце
(фактичного) проживання - достатньо заяви власника про те, що особа проживає в даному місці
(однак, якщо школа хоче прийняти дитину незалежно від місця її проживання, цей документ не
потрібен)

Зарахування до дитячого садка
Наразі можливий прийом лише дітей з обов’язковою дошкільною освітою (тобто дитини, яка
народилася до 31 серпня 2016 року).
•

Обов'язковий рік у державних дитячих садках є безкоштовним;

•

Дошкільна освіта є обов’язковою для дітей, які досягли 5 років до 31 серпня 2022 року;

•
Обов’язкова дошкільна освіта поширюється на іноземців, які легально перебувають у
Чеській Республіці більше 90 днів.

Набір до дитячих садків, заснованих містом Плзень на 2022/23 навчальний рік, відбудеться з 2
по 16 травня 2022 року.

Детальну інформацію про зарахування до дитячого садка та початкової школи можна знайти
на сайті https://www.plzenskeskoly.cz/novinky/

