
Загальна інформація про реєстрацію 

опубліковано  20.3.2023 

Зарахування на перші курси 
учнівськихшкіл на 2023-2024 навчальний 

рік 

За погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту видаю заходи щодо 
організації зарахування на обов'язкове відвідування школи на2023/2024 навчальний 
рік. 

• Зарахування відбуватиметься з 24 по 27 квітня 2023 року очно в школі. 

• Для батьків учнів з іншою рідною мовою та для батьків учнів, які подаватимуть 
документи на вступ до підготовчого класу, передбачені дні для зарахування з 
вівторка 25 квітня та четверга 27 квітня 2023 року з 13.00 до 16.00.  У ці дні буде 
присутній перекладач. 

Обов'язкове відвідування школи в 2023/2024 навчальному році починається для дітей, 
народжених з 1,9 року.  З 2016 по 31 рік.  8. 2017 рік. У виняткових випадках також можуть 

бути зараховані діти, народжені до 30.6.2018 року,  та діти, яким  було дозволено відкласти 
відвідування школи на один рік під час зарахування у квітні 2022 року. 

Застосування 

Батьки (законні опікуни), які супроводжують дітей до зарахування, подають свідоцтво 
про народження дитини та підтвердження адреси. Обидва документи можуть бути 
замінені дійсним посвідченням особи одного з батьків, якщо в ньому містяться дані 
дитини. 

Для реєстрації буде використовуватися електронна система реєстрації та система 
бронювання. 

 Запущено нормативнусистему для зарахування до 1-х класів 202 навчального року3/2024. Для 

того, щоб прискорити зарахування дітей до перших класів, ми пропонуємо Вам  можливість 

ЕЛЕКТРОННОГО БРОНЮВАННЯ  часу і дня зарахування Вашої дитини в цьому році. 

Система бронювання буде закрита вчетвер, 27 квітня 2023 року о 8.00 ранку. 

Зарахування до 1-го класу відбуватиметься у трьох класних кімнатах нашої школи (вхід через вхід 

до позашкільного клубу, нижні ворота). У двох аудиторіях є можливість забронювати заздалегідь 

на обраний вами час і добу завдяки системі бронювання. Ви можете знайти все вищесказане в 

посиланнях. 



Якщо не забронювати заздалегідь, нічого не вийде. В одному класі зарахування відбуватиметься 

без попереднього запису. 

Реєстрація та бронювання будуть відкриті з 20. 3. 2023 рік з 8.00 год до 27.4.2023 8.00 год.  

 

Відповідно до статті 37 Закону No 500/2004 Coll., Кодексу адміністративного судочинства 
зі змінами та доповненнями, можна подати (тобто заяву про вступ до базової освіти) 
письмово або усно до запису або в електронній формі. Таким чином, заявка може бути 
подана наступними способами: 

1. Особисте підпорядкування (кращий варіант і ми настійно рекомендуємо, 
особистий контакт педагога з дитиною незамінний, а також батькам 
пропонується можливість вирішувати питання на місці під час особистої 
зустрічі).  У разі особистого подання заяви законним опікуном дитини можливе з 

понеділка 24 квітня по четвер 27 квітня по понеділках і середах з 13.00 до 18.00 і 
по вівторках і четвергах з 13.00 до 16.00.  Ми рекомендуємо вам записатися на 
прийом через систему бронювання на обраний вами час і день. Реєстрація може 
бути прийшла, але також без замовлення. 

2. до вікна шкільних даних: Q43V4W4 
3. по електронній пошті з розпізнаним електронним підписом (просто так просто 

відправити лист не можна!), виключно на адресу електронної пошти: 
pavlickova.pavlina@zslada.cz 

4. поштою на адресу: Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, Česká Lípa, 470 05 
5. покласти його в поштову скриньку на будівлі школи при вході директора, 

покласти заяву в конверт і відзначити конверт ХВИЛИНИ 

За більш детальною інформацією щодо реєстрації звертайтеся за телефоном: 736 483 
067 або електронною поштою: pavlickova.pavlina@zslada.cz 

Заява на вступ дитини до базової освіти в 1 класі в 2023/2024 навчальному році (формат 
doc)+PDF 

Заява на вступ ---монгольський PDF + слово 

Процес реєстрації 

Зарахування на обов'язкове відвідування школи складається з формальної частини та 

співбесіди та інших заходів з дитиною, які зазвичай тривають 15 хвилин. Інтерв'ю 

орієнтоване на мотивацію дитини після відвідування школи і орієнтовну оцінку його 

шкільної готовності. Законний представник може бути присутнім на всіх частинах 

реєстрації. 

Під час зарахування про вас подбають два викладачі. Самі хвилини складаються з двох 

частин і займають близько 15 хвилин. 

Формальна частина реєстрації 
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При поданні заяви про допуск до обов'язкового відвідування школи законний 
представник відповідно до Закону No 500/2004 Coll., Адміністративно-процесуальний 
кодекс зі змінами, повинен зазначити особливості, зазначені в розділі 37 par. 2, які є: 

• ім'я та прізвище заявника (дитини), 
• дата народження, 
• місце постійного проживання або інша адреса для проходження служби (відповідно до 

частини 3 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства), 
• призначення адміністративного органу, до якого адресовано заяву (Základní škola, Česká 

Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace) 
• підпис особи, яка подає заяву (в даному випадку підпис законного представника, що 

представляє дитину при подачі заяви), 
• ім'я та прізвище законного представника 
• місце постійного проживання законного представника, або інша адреса для 

обслуговування 
  

Якщо дитину представляє інша особа, ніж її законний представник, також важливо, щоб 
вона обґрунтувала свої повноваження представляти дитину. 
 
Мотиваційна частина протоколів 
Мета полягає в тому, щоб мотивувати дитину відвідувати школу. Частиною 
неформальної частини є співбесіда і різні заходи (ігри або інша відповідна форма), 
пов'язані з показовою оцінкою шкільної готовності дитини. Десять заповідей для 
батьків дошкільних закладів пропонують законним опікунам основну інформаціюпро 
те, що їхня дитина повинна вміти робити перед вступом до початкової школи. 
Інтерв'ю вчителя з дитиною буде зосереджено на наступних напрямках: 

• Найменування та місце проживання 
• вірш або пісня 
• малюнок фігур, квітів 
• просторова орієнтація (зверху, знизу, зліва, справа) 
• знання мови (повторення слів і речень) 
• математичні навички (рахуючи до 10, більше і менше і т.д.) 

 

Відстрочка обов'язкового відвідування школи 

Письмова заява про відтермінування обов'язкового відвідування школи, підкріплена 
рекомендацією відповідного навчального закладу (педагогічно-психологічного 
консультативного центру або центру спеціальної освіти) та лікаря-спеціаліста або 
клінічного психолога (стаття 37 Закону про освіту), подається законним опікуном під час 
зарахування дитинидо обов'язкового відвідування школи. 

Обстеження в педагогічно-психологічному консультативному центрі можна замовити 
за телефонами: 728 541 505, 778 499 169 

Процесуальний порядок: 



У МЕНЕ ВЖЕ Є РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК  

- Подати заяву на вступ до базової освіти 
- при цьому податизапит на відстрочку 
- Додайте рекомендацію до заявки 

Що буде: директор школи протягом 30 днів вирішить відкласти обов'язкове відвідування 
школи, якщо чогось не вистачає, він попросить надати докази 

У МЕНЕ НЕМАЄ РЕКОМЕНДАЦІЙНОГО ВИСНОВКУ, АЛЕ ДИТИНУ ВЖЕ ОГЛЯНУЛИ 

- Подайте запит на відстрочку і вкажіть, що дитину обстежили і ви подасте 
рекомендацію в школу додатково 

- Одночасно подати заяву про вступ до базової освіти 

Що буде: директор розпочне як процедури прийому, так і перенесення, як тільки ви 
подасте рекомендацію протягом 30 днів, об'єднає заявки та прийме рішення про 
перенесення 

У МЕНЕ НЕМАЄ ДУМКИ, АЛЕ У НАС Є ДЕДЛАЙН 

- Подайте запит на відстрочку і вкажіть, куди ви їдете з дитиною і коли 
- Одночасно подати заяву про вступ до базової освіти 

Що буде: директор почне і процедуру вступу, і процедуру відстрочки, як тільки ви 
подасте рекомендацію протягом 30 днів, об'єднає заявки і прийме рішення про 
перенесення, якщо ви не здасте, він призупинить обидві процедури і дочекається 
рекомендації і встановить термін, до якого ви повинні її доставити. Якщо ви не 
зробите цього в встановлений термін, він прийме рішення про вступ, і процедура 
перенесення залишиться призупиненою. Якщо ви подасте рекомендацію до серпня, 
вона видасть рішення про відстрочку, яке буде дійсним. 

У НАС НЕМАЄ ДУМКИ І У НАС НЕМАЄ ДЕДЛАЙНУ, АЛЕ МИ ЗАЦІКАВЛЕНІ 

Ознайомтеся з інструкцією у вступі. Подайте обидві заявки і попросіть надати послугу 
шкільного консультування – замовте дитині іспит. Директор буде діяти, як і в 
попередньому випадку. 

Formulář_Žádost перенесення обов'язкового відвідування школи (інтерактивний 
PDF)+слово 

Якщо відстрочка і зацікавленість дозволені (настійно рекомендуємо), батьки 
заповнять заяву про прийом дитини в ПІДГОТОВЧИЙ клас, який буде створений в 
нашій школі з 1 вересня 2023 року . Ця заява повинна бути подана керівництву школи 
в найкоротші терміни. 
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Батьки, які отримають рішення про прийом своєї дитини до підготовчого класу, будуть 
запрошеніна збори в червні (уточнимо дату), де вони дізнаються конкретну інформацію про 
роботу підготовчого класу. 

Заява про вступ до підготовчого класу (PDF)+слово 

У2023/2024 навчальному році відкриються два 1-х класи, 
в яких максимум 50 дітей 
 
Критерії прийому 
 
Водозбір дітям 
 
Керівник школи зобов'язаний переважно приймати дітей з постійним місцем 
проживання в шкільному окрузі водозбірної школи (розділ 36, пункт 7 Закону про 
освіту) відповідно до Указу міста Чеська Ліпа No 3/2016. Законні опікуни можуть вибрати 
для дитини початкову школу, відмінну від школи водозбору. 
 
 
 
Діти, які не є водозбірними 
Керівник школи має право приймати рішення про відмову в прийомі дітей не тільки з 
причин пропускної спроможності, а й з причин вступу (виконання повноважень першого 
року відповідно до розділу 4 Указу No 48/2005 кол., про базову освіту та певні вимоги 
щодо виконання обов'язкового відвідування школи та організаційної компетенції 
керівника школи). 
 

Умова за замовчуванням 
1. Кількість відкритих класів на даний навчальний рік 
2. Кількість учнів, яких школа прийме в ці класи 

 
Школа переважно приймає всіх дітей з водозбірної зони школи. У разі вільної 
дієздатності школа прийматиме дітей за межами водозбірної зони на підставі цих 
критеріїв наступним чином: по-перше, вона приймає всіх дітей, які не підлягають 
водозбору, що відповідають першому критерію, у випадку додаткової вільної 
дієздатності - другий критерій, у випадку вільної дієздатності - третій критерій. 
 

Критерії: 
1. Старші брати і сестри все ще є учнями школи після 1.9.2023. 
2. Дитина з постійним місцем проживання в Чеська Ліпа в районі водозбору іншої 

початкової школи. 
3. Дитина з постійним місцем проживання за межами Чеської Ліпи. 
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Якщо кількість абітурієнтів, які відповідають даному критерію, перевищує місткість 
прийнятих учнів, порядок визначається шляхом жеребкування. Жеребкування 
відбудеться серед усіх дітей, які відповідають критерію. 

Додаткова інформація 

Будь-яке перенесення обов'язкового відвідування школи допускається керівником 
школи. Заяву про прийом також необхідно подати дитині, навіть якщо батьки просять 
про відстрочку. Заява про відстрочку повинна бути обґрунтована оцінкою рекомендацій 
відповідним шкільним керівництвом та  консультативним закладом та лікарем-
спеціалістом або клінічним психологом (стаття 37 Закону про освіту). 

При особистій подачі заяви батьки (законні опікуни) подають свідоцтво про народження 
дитини та підтвердження адреси. Обидва документи можуть бути замінені дійсним 
посвідченням особи одного з батьків, якщо в ньому містяться дані дитини. Батьки 
(законні опікуни) можуть вибрати школу, в яку вони зареєструють свою дитину для 
зарахування, без будь-яких обмежень. Керівник школи приймає рішення про 
влаштування дитини в школу. Дітей, які мають постійне місце проживання у 
відповідному шкільному окрузі, бажано поміщати в базові школи. Шкільні округи 
визначаються указом міста Чеська Ліпа. 

Декрет міста Чеська Ліпа про визначення шкільних округів початкових шкіл 

Повідомлення про отримання 

Рішення про прийом на базову освіту буде оголошено шляхом розміщення списку на 
вході учня і на сайті школи - www.zslada.cz. Кандидати, які будуть допущені,  будуть 
перераховані під присвоєним їм реєстраційним номером разом з результатом 
процедури для кожного з них. З оприлюдненням переліку рішення про надання заяв про 
вступ на навчання вважаються повідомленими. Рішення про зарахування поштою не 
поширюватиметься. 

Цікаві факти для батьків 

13 червня 20 о 23 годині з 17-ї години відбудеться зустріч батьків та вчителів, які 
навчатимуть у перших класах та підготовчому класі. Тут батьки отримають всю 
інформацію для вступу дитини в 1-й клас і підготовчий клас нашої школи. Слідкуйте за 
нашим сайтом. 

Про що батькам не варто забувати на початку: 

• щоденна перевірка портфеля в присутності вашого першокласника 
• Олівці заточуються щодня, у дитини повинно бути кілька в запасі 
• підготовка шкільного приладдя в його присутності, спільне зберігання в портфелі 
• придбання шкільного приладдя бажано після консультації з учителем 
• Підготовку до уроків краще розділити на більш короткі часові проміжки, бажано 

2х 15 хвилин 

https://zslada.cz/domains/zslada.cz/sites/default/files/prilohy/OZV_ZS_6_2021_spadove_obvody.pdf
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• Підготовка повинна проходити в спокійній і приємній обстановці, щоб дитина 
змогла сконцентруватися на своїй роботі 

• Підготовка до уроків повинна бути регулярною, щоб зміцнити трудові звички 
дитини 

• спокійно поговоріть з дитиною про те, що вона пережила в школі 
• пояснити, чого дитина не зрозуміла 
• хвалять навіть за невеликі успіхи, 

Що повинен вміти дошкільник: 

• знати своє ім'я та прізвище, імена батьків 
• одягатися і переодягатися в одяг для фізичних вправ, зав'язувати взуття, 
• керувати доглядом за собою і гігієною, закривати і відкривати портфель і пенал 
• Покладіть книги, олівці та іграшки туди, де вони належать, 
• малювати олівцем і крейдою і малювати фарбами 
• Знайомство з основними кольорами 
• вирізати малюнок ножицями з круглим кінчиком, 
• приготувати закуску на серветці і вимити руки 
• Слухайте розповідь з цікавістю і спокоєм 
• вміти розмовляти з батьками, правильно вимовляти 
• Збереження речей в портфелі 

Десять заповідей для батьків - PDF+M 

У Чеська Ліпа 20 березня 2023   року PhDr. Радек Частулік, директор 

школи 

https://zslada.cz/domains/zslada.cz/sites/default/files/prilohy/2022_desatero_pro_rodice.pdf
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