
Спеціальний набір дітей до початкових шкіл міста Усті-над-Лабем 
(Відповідно до Закону № 67/2022) 

Отримання бланків заяв  

1. 6. 2022 - 7. 6. 2022  

Прийняття рішення протягом 
30 днів з моменту реєстрації 

Подання заяв  

7. 6. 2022 з 13.00 до 18.00 

Отримання бланків заяв 1. 6. 2022 - 7. 6. 2022 
 

Бланк заяви про зарахування дитини до базової освіти протягом вказаного періоду можна отримати двома способами: 
 
1. Отримати в початковій школі 
У кожній початковій школі у дні, встановлені директором кожної школи, протягом зазначеного вище періоду. 
 Pекомендуємо стежити за інформацією на сайті обраної вами початкової школи. 

 

2. Отримати у відділі освіти, культури та спорту  
Відділ освіти, культури та спорту муніципалітету м. Усті-над-Лабем, Velká Hradební 2336/8, 2-й поверх, кабінет 289, тел. 475 271 502, або кабінет 246,  
тел. 475 271 550, 475 271 361. 

 
Важлива інформація: 
 

 Обов'язкова дошкільна освіта поширюється на іноземців, які мають право перебувати в Чеській Республіці більше 90 днів. 

 Обов’язкове відвідування школи поширюється на дітей, які народилися з 1.09.2007 року по 31.08.2016 року. 

Вам потрібна допомога у виборі школи чи заповненні заявки? Зв’яжіться з інтеграційним консультаційним центром за тел. 778 440 642, 475 216 536 або 
електронною поштою usti@p-p-i.cz. 

Інтеграційний консультаційний центр 
Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem 

Подання заяв 7.06.2022 з 13.00 до 18.00 

Особисте подання 7.06.2022 - за участю дитини та законного опікуна 
Безпосередньо збір заяв здійснюється в окремих початкових школах в цей конкретний день з 13:00 до 18:00.  

1. Для реєстрації необхідно мати наступні документи: 

 Роздруковану заяву, підписану законним представником (батьками або опікунами); 
 документи, що посвідчують Вашу особу та Вашої дитини:  віза, паспорт, свідоцтво про народження тощо  
 картку медичного страхування дитини  
 

2. Електронною або звичайною поштою  
Роздруковану та підписану заяву (обома батьками), можна насканувати та надіслати до школи в електронному вигляді (з електронним підписом)  
або поштою з 1.06.2022 до 7. 06.2022. 

Прийняття рішення протягом 30 днів з моменту реєстрації заяви 
 

Про результат процедури відбору (прийняття/неприйняття) законні представники будуть повідомлені в один із наступних способів: 

 Список прийнятих учнів буде вивішений у школі 
 Врученням письмового рішення 
 Інформація опублікується на сайті обраної школи 

   


