
Інформація про зарахування до 1-го курсу основної та спеціальної початкової 

школи 

на 2023/2024 навчальний рік 
 
ЗСПС-82/2023 
 
Ми є школою, заснованою відповідно до розділу 16, параграфа 9 Закону про освіту, ми навчаємо 
учнів з особливими освітніми потребами, освітня пропозиція: www.zs-dk.cz 
    
На підставі інформації про організацію реєстрації для обов’язкового відвідування школи довід. 
MSMT- 27988/2016 зі змінами, реєстрація відбуватиметься відповідно до Закону про освіту з 1 
квітня по 30 квітня 2023 року. 
Зарахування на 1 курс основної освіти 
• очна 11.04.2023 з 13:30 до 16:00 та 12.04.2023 з 13:30 до 16:00, необхідний запис на дату 

реєстрації за тел. 606 144 327 або письмово на info@zs-dk.cz (тема повідомлення – зарахування 
на 1 курс) 

• без присутності дитини в термін 01 - 30 квітня 2023 року, але обов'язково за телефонною 
домовленістю з директором школ 

Інформація про зарахування 
 
Обов’язкова реєстрація поширюється на дітей, які народилися з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 
2017 року, та дітей, які минулого року відклали навчання. 
 
Кількість учнів: 8 учнів початкової школи та 3 учні спеціальної початкової школи                                         
(обмежено наповнюваністю школи) 

Документи 
 
Зарахування на 1 курс 
- дитина, яка почала своєчасно і дитина після відстрочки відвідування школи: 
 
• заява про вступ дитини до базової освіти (завантажити в документах школи 

https://www.zs-dk.cz/ke-stazeni/ ) 
• реєстраційна форма на 2023/2024 навчальний рік (можна завантажити в документах 

школи https://www.zs-dk.cz/ke-stazeni/ ) 
• свідоцтво про народження дитини 
• посвідчення законного представника 
• рекомендація шкільної консультації (ŠPZ) 
• для вступу до спеціальної початкової школи – рекомендація педіатра 

Заява про відстрочку відвідування школи 
 
Вимагати перенесення можна тільки в період з 1 по 30 квітня. 
 
У разі звернення з проханням про відстрочку необхідно надати рекомендацію 
консультативного закладу (педагогічно-психологічної консультації, спеціально-
педагогічного центру) та лікаря-спеціаліста або клінічного психолога. Шкільні 



консультації нададуть найнеобхідніші послуги у зв’язку з початком навчального року, 
тобто заявки на перенесення обов’язкового відвідування школи. 
У цих випадках директор школи зупиняє адміністративне провадження до отримання 
рекомендації шкільної консультації. 
 
• заява про відстрочку відвідування школи (завантажити з документів школи 

https://www.zs-dk.cz/ke-stazeni/ ) 
• рекомендація шкільної консультативної установи 
• рекомендація лікаря-спеціаліста або клінічного психолога 
 
 Порядок застосування 
1. Законний представник подає заяву про вступ до базової освіти та рекомендацію про 
номерний знак. 
2. Законний представник лише подає клопотання про відстрочку та подає обидві 
необхідні рекомендації щодо відстрочки. 
3. Законний представник подає клопотання про допуск і одночасно клопотання про 
відстрочку та не подає відповідних рекомендацій. Школа прийме рішення про відстрочку 
лише після їх виконання і при цьому припинить процедуру вступу. 

Реєстраційні номери 
Кожна дитина матиме свій реєстраційний номер, який слугуватиме кодом для 
оприлюднення рішення директора школи про зарахування дитини до основної освіти, 
або про відстрочку від відвідування школи. Законний представник отримує номер при 
подачі заяви. 

Зверніться до шкільних консультацій 

 

Педагогічні та психологічні консультації 
робоче місце TRUTNOV, Horská 5, 541 01 Trutnov 
Телефон: 499 813 080, 605 448 327 
Електронна адреса: info@ppptrutnov.cz 
Веб-сайт: www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-trutnov/ 

Центр спеціальної педагогіки 
На Струзе 8, 541 01 Трутнов 
Телефон: 731 582 421 
Електронна адреса: spc.tu@centrum.cz 
Веб-сайт: www.msspctu.cz/spc 
Databox: tvwgi6h 
 
У Dvůr Králové n. L. 28/02/2023                                                            Mgr. Яна Войтехова, 
                                                                                                                                  директора школи 
 


