
УМОВИ ПРИЙОМУ ДИТИНИ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВІДВІДУВАННЯ ШКОЛИ 

(КРИТЕРІЇ ПРИЙОМУ ДИТИНИ) 

до Základní školy, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace коли у 

2022/2023 навчальному році відбувається спеціальне зарахування до 

базової освіти відповідно до розділу 2 Акта No 67/2022 COLL. 

 

Здійснення обов'язкового відвідування школи передбачено положеннями розділів 36, 

37 та 38 Закону No 561/2004 Coll., про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну 

та іншу освіту (Закон про освіту) зі змінами.  

 

Цей спеціальний запис призначений тільки для дітей, 

про яку було надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Доказ надається за 

допомогою візової наклейки або в'їзду, що надає тимчасовий захист. 

які отримали візу на перебування більше 90 днів з метою терпимості до перебування в 

Чеській Республіці, що автоматично за законом вважається візою для іноземців з 

тимчасовим захистом. Показує  

з візовою наклейкою, виданою або проштампованою на паспорті. 

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони мають українське громадянство.  

 

Максимальна кількість учнів, допущених до перших класів базової школи, 

встановлюється керівником базової школи відповідно до положень § 165 п. 1 пункт. а) 

Закон про освіту зі змінами.  

 

Відповідно до § 164 п. 1, літ. а) і відповідно до § 165 п. 1, літ. а) Закон No 561/2004 Coll., 

про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про освіту), зі 

змінами, керівник початкової школи, Чеська Липа, Školní 2520, організація-вкладник 

щодо встановленої загальної спроможності школи, передбачив, що в навчальному році 

2022/2023 буде відкрито  максимум 3 класи 1-го року. Буде допущено максимум 30 

учнів, яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. 

 

Якщо директор приймає заяву про вступ до освіти, він оголошує про своє рішення, 

публікуючи список абітурієнтів за присвоєним реєстраційним номером. Список буде 

висіти на дошці оголошень поруч з головним входом в будівлю школи, а також буде 

опублікований таким чином, що дозволяє віддалений доступ до www.zs-sever.cz , 

протягом не менше п'ятнадцяти днів. Список усіх прийнятих учнів буде опублікований не 

пізніше 17.6.2022.  

Публікація списку вважається такою, що повідомила про це рішення.1 

 
1 Відповідно до § 183 п. 2 Закону про освіту  

http://www.zs-sever.cz/


 

У випадках, коли кількість заяв, отриманих законними опікунами дітей, перевищує 

встановлену місткість на перший рік початкової школи, завуч буде діяти за наступними 

критеріями (в даному порядку): 

 

а) для дітей водозбору: 

1а) Діти з місцем проживання у відповідному шкільному окрузі початкової школи, Чеська 

Липа, Školní 2520, організація внесків, переважно допускаються до базової школи.  Місце 

проживання дитини може бути задокументовано для визначення водозбірної зони, 

наприклад, договору оренди, підтвердження проживання. 

 

ВОДОЗБІРНА ЗОНА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ, ЧЕСЬКА ЛИПА, ŠKOLNÍ 2520, P.O.: 

Havířská, Josefa Maštálka, Mariánská (з обох боків від будівлі O2 вгору, включаючи 

дитячий будинок), nám. T.G. Masaryka č.p.1, Okružní, Příbramská, Sadová, Severní, Střelnice, 

Školní, Uranová, U Spojů, Zoubkova 

 

2а) У разі, якщо школа не може прийняти всіх дітей, які відповідають критерію водозбору 

1а, оскільки встановлена керівником школи місткість буде перевищена, буде проведено 

прозоре жеребкування. Жеребкування відбудеться серед усіх дітей, які відповідають 

критерію. Будуть розіграні реєстраційні номери, присвоєні дітям під час вступу до 

початкової школи. Жеребкуваннябуло зроблено представником шкільної ради з 

непрозорої сумки. Результат жеребкування буде записаний. Жеребкування буде 

публічним.  Законні опікуни дітей будуть проінформовані задовго до дати розіграшу, 

який відбудеться в їх можливій присутності. Якщо нинішня епідемічна ситуація цього не 

дозволить, з жеребкування будуть зроблені тільки відеоматеріали. 

(b) Для дітей, які не перебувають у водозборі: 

1b) Якщо школа має можливість приймати дітей, які не мають водозбору, пріоритет 

надаватиметься тим дітям, чиї брати і сестри виконуватимуть обов'язкове відвідування 

школи у 2-му - 9-му класі початкової школи, Чеська Липа, Školní 2520, організація 

вкладників у навчальному році 20 2 2-20 2 3. 

  

2b) Якщо школа має можливість приймати дітей без братів і сестер у школі, вона буде 

приймати їх без додаткових умов, поки місткість перших років не буде заповнена.  

 

(3a) У випадку, якщо школа не може прийняти всіх дітей, які відповідають критерію 2а 

або 2b, оскільки місткість, встановлена керівником школи, буде перевищена, буде 

проведено прозоре жеребкування. Жеребкування відбудеться серед усіх дітей, які 

відповідають критерію. Будуть розіграні реєстраційні номери, присвоєні дітям під час 

вступу до початкової школи. Жеребкування булозроблено представником шкільної ради 

з непрозорої сумки. Результат жеребкування буде записаний. Жеребкування буде 



публічним.  Законні опікуни дітей будуть проінформовані задовго до дати розіграшу, 

який відбудеться в їх можливій присутності. Якщо нинішня епідемічна ситуація цього не 

дозволить, з жеребкування будуть зроблені тільки відеоматеріали. 

 

Наведені вище критерії є вирішальними для прийому дитини, а не часу або порядку, 

в якому вона з'являється на реєстрацію. 

 

 

V Česke Lipě 25. 5.2022  

 

 
 

                                                                   _____________________________ 

Mgr. Pavel Černý, ředitel školy 

                                                                              

директор школи 
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