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ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ТІЛЬКИ
ПРИЇХАЛИ З ДІТЬМИ ДО ЧЕСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ?
Акліматизуйтеся в нових умовах – зараз є
найголовніше забезпечити сім'ю умовами для
повсякденного життя і дати всім достатньо
відпочити.
Поступово намагайтеся адаптуватися до
життя в новій країні
 намагайтеся забезпечити дітям відповідне дозвілля в
групах однолітків – участь в групах адаптації,
організованих
різними
організаціями,
творча
діяльність, спорт, активний відпочинок на природі і т.
д.;
 розгляньте можливість участі в дистанційному
навчанні, що надається українськими освітніми
організаціями;
 постарайтеся разом з дітьми оволодіти основами
чеської мови, відповідними їх віку.
Почніть займатися вступом до чеської
школи – починати ходити до школи доречно тільки
тоді, коли Ваша дитина готова до цього і не сприймає це як
стресову подію. Не варто поспішати з вступом до школи, в
першу чергу необхідно визначитися з більш постійним
місцем проживання, з матеріальною та фінансовою
забезпеченістю. Протягом перших трьох місяців Вашого
перебування в ЧР немає необхідності організовувати вступ
до школи, але якщо Ви вважаєте, що для Вашої дитини це
доречно, маєте на це право. Рекомендується
використовувати
адаптаційні
групи
за
місцем
проживання до початку занять в школі. Особливо, якщо у
Вас ще немає стабільного житла, Ви розглядаєте
можливість переїзду і т. д. Адаптаційні групи допоможуть
Вашій дитині спілкуватися з однолітками, освоїти основи
чеської мови і підготуватися до початку навчання в чеській
школі.

КУДИ ЗАПИСАТИ
СВОЮ ДИТИНУ?

Система освіти в ЧР
має декілька
ступенів:
1) Дошкільна
освіта
2) Початкова
освіта
3) Середня освіта
4) Вища
професійна
освіта
5) Вища освіта
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1) ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Дошкільна освіта проходить в дитячому садку і призначена для дітей, як правило, від 3 до 6
років, останній рік перед вступом до початкової школи в ЧР є обов'язковим.
Не обов'язково відразу вирішувати дошкільну освіту, але якщо Ви вирішили записати
дитину в дитячий садок, це Ваше право, і Ви можете зробити це в будь-який час. Однак у
певному дитячому садку зараз може не бути вільного місця (тобто протягом навчального
року) і тому Вам можуть відмовити. В цьому випадку ситуацією займеться засновник або
крайова адміністрація, яка призначить Вам іншу школу, в якій буде місце для дитини.
Для дітей, що народилися з 1.9.2016 р. по 31.8.2019 р. з українським громадянством, які
прибувають до ЧР у зв'язку зі збройним конфліктом, крайній термін зарахування до дитячого
садка на 2022/23 навчальний рік встановлено в період з 1 червня 2022 р. по 15 липня
2022 р. Конкретний термін зарахування в цей період встановлюється дитячим садком.
Якщо Ваша дитина народилася з 1. 9. 201 р. по 31. 8. 2017 р., то для неї в навчальному
році 2022/2023 дошкільна освіта буде обов'язковою, і тому, в будь-якому
випадку, необхідно записати дитину в дитячий садок на зазначену дату, якщо це не
відбудеться раніше.
Як правило, Ви вибираєте дитячий садок відповідно до Вашого місця проживання. Якщо Ви
не знаєте як на то, будь ласка, зв'яжіться з муніципальним офісом, а в Празі з
муніципалітетом міського району. Із заявою про прийом Вам допоможе конкретний дитячий
садок, в якому також є заява українською мовою. Ви повинні пред'явити свій документ, що
засвідчує особу, і документ, що засвідчує особу дитини (можна використовувати візу або
інший документ). Також необхідно пред'явити довідку від дитячого лікаря в ЧР про
вакцинацію дитини (за винятком дітей, які отримують обов'язкову дошкільну освіту).
В ДИТЯЧОМУ САДКУ ОПЛАЧУЄТЬСЯ НАВЧАННЯ І ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ. ПЛАТА ЗА
НАВЧАННЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ОБОВ'ЯЗКОВУ ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ. ЯКЩО У ВАС
ВИНИКНУТЬ ПРОБЛЕМИ З ОПЛАТОЮ ЗБОРІВ, ШКОЛА ПОРАДИТЬ ВАМ, ЯК ВИРІШИТИ
СИТУАЦІЮ.

