
Вітківська початкова школа та гімназія 

- Iнформація про можливий вступ до початкової школи  
 немає необхідності негайно звертатися до початкової школи - для виконання обов'язкового 

відвідування школи обов'язковим є початок через 90 днів від початку перебування в Чеській 

Республіці  

 Якщо законний опікун вирішує записати дитину до початкової школи, це його право, і 

він/вона може зробити це в будь-який час.  

 у 2021/2022 навчальному році обов'язкове відвідування школи поширюється на дітей, 

народжених у період з 1 вересня 2006 року по 31 серпня 2015 року; з вересня 2022 року 

поширюватиметься на дітей, народжених у період з 1 вересня 2007 року по 31 серпня 2016 

року.  

 школа-добірка визначається за місцем проживання (проживання в Чехії)  

 документи, необхідні для вступу до початкової школи: 

 для письмової заяви про зарахування (буде доставлено в школі) 
 для підтвердження особи дитини та особи законного представника (це може бути  

документ у вигляді візи або подібний документ) 

 на підтвердження місця проживання - просто підтвердженнявід орендодавця  

 якщо дитина в Чеській Республіці не має одного з батьків (законного опікуна), особи, яка 

передає дитину на піклування, загального опікуна (визначеного судом), установа діє від 

імені дитини; якщо у дитини немає такого законного представника, зверніться до ОСПОД; у 

рамках адміністративного судочинства директор також може мати законну можливість 

призначити опікуна на дитину, яка не має законного представника; 

 позачерговий набір до 1-го класу на 2022/2023 навчальний рік відбудеться у п'ятницю 3. 

червня 2022 року в будівлі 1-го класу початкової школи - додаткова інформація буде 

попередньо опублікована на сайті школи. 

- Iнформація про можливий вступ до гімназії  
 допущені кандидати, які закінчили обов'язкове шкільне навчання  

 не пізніше, ніж на початку навчання, абітурієнти підтверджують себе документом, що дає 

право на перебування - «віза з метою толерантності»  

 учень може бути зарахований до навчання після оцінки документів про попередню освіту 

(відсутні документи можуть бути замінені урочистою декларацією)  

 порядок прийому на навчання за освітнім напрямом із здобуттям здобуття іспиту у 

2022/2023 навчальному році: 

 Термін подання заяв іноземцями подовжено до 5 квітня 2022 року  

у процедурі вступу іноземець збільшив термін складання єдиного вступного іспиту на 

25%  

 єдиний вступний іспит з чеської мови відмінюється, якщо попередня освіта проходила за 

кордоном, і в цьому випадку іспит замінюється співбесідою  

 іноземець має право скласти письмовий тест єдиного вступного іспиту з математики та 

його застосування чеською, українською чи англійською мовами на свій вибір відсутній 

документ, що підтверджує здобуття попередньої освіти, може бути замінений урочистою 

декларацією 

Відбудеться інформаційна зустріч з бажаючими вступити до початкової школи чи гімназії 
1.4.2022 о 14:00 (клас біля кабінету директора), приймаються з 4.4.2022. 
  



Шлях від автовокзалу до школи: 
 

 


