
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Місто Зноймо, Департамент освіти, культури та опіки над спадщиною, за згодою директорів 

окремих початкових шкіл, заснованих містом Зноймо, 

оголошує дату набору до перших класів на 2023/2024 навчальний рік 

        15 КВІТНЯ 2023 РОКУ З 8:00 ДО 11:00 
Зарахування буде проходити у таких початкових школах: 

• Початкова школа JUDr. J. Мареше та дитячий садок, Зноймо, Клаштерні 2, організація 

внеску (запис відбуватиметься окремо в головному корпусі школи Klášterní 2 та на окремому 

робочому місці Коніце 119) 

• Основна школа, Зноймо, Младеже 3, організація внеску (Vrchlického 1 будинок, вхід з 

вулиці Сметани) 

• Початкова школа та дитячий садок, Зноймо, Празька 98 

• Початкова школа та дитячий садок П. Дівіша, Зноймо, Приметіце 569 

• Початкова школа, Зноймо, nám. Республіка 9 (будинок nám. Republiky 14) 

• Початкова школа, Зноймо, Вацлавська площа. 8, вкладна організація(реєстрація 

відбуватиметься окремо в головному корпусі школи за адресою Вацлавська площа 8 та на 

окремому робочому місці за адресою Ювілейний парк 23) 
 

Зони відвідування окремих шкіл перераховані в загальнообов’язковій постанові № 1/2020,на сайті 

www.znojmocity.cz. Департамент освіти, культури та охорони пам’яток, правові норми.Відповідно 

до цього розпорядження (відповідно до Закону № 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, середню, 

вищу професійну та іншу освіту) директор школи зобов’язаний переважно приймати учнів з місцем 

постійного навчання. проживання в шкільному окрузі одноразової школи (до дозволеної кількості 

учнів, зазначених у шкільному журналі). Цей захід не впливає на право батьків обирати іншу школу 

для своєї дитини. 

Зарахування 
до 1 класів 



Для реєстрації з'явиться наступне: 

• Всі діти дошкільного віку, народжені з 01.09.2016 по 31.08.2017 

• Діти, чиї батьки просять відстрочити обов'язкове відвідування школи 

• Діти, яким минулого року дозволили відкласти обов'язкове навчання 

• Діти з тимчасовим захистом, народжені з 1 вересня 2016 року до 31 серпня 2017 року - 

іноземці, які перебувають на території Чеської Республіки більше 90 днів. 

Як отримати заявку: 

Заявки на вступ (або перенесення чи вступ до підготовчого класу) можна отримати у веб-додатку за 

адресою https://zszapis.muznojmo.cz/. Заявки можна заповнити в аплікації з 20 березня 2023 року 

до 15 квітня 2023 року. 

У необхідних випадках працівники відділу готові заповнити та роздрукувати заяву. Це стане 

можливим на основі попередньої телефонної домовленості за одним із вказаних телефонів. 

Марта Шулерова, marta.sulerova@muznojmo.cz, +420 777 562 996 

Деніса Кратка, denisa.kratka@muznojmo.cz, +420 739 389 015 

Для іноземців з тимчасовим захистом відведено дні 04.06.2023 з 8.00 до 12.00 та 04.12.2023 з 13.00 

до 17.00 в управлінні освіти, культури та Догляд за пам'ятками (присутність перекладача). 

Що додати до заяви: 

• До заяви про зарахування до 1 класу необхідно подати свідоцтво про народження дитини, 

рішення суду про передачу дитини під опіку, а у разі дострокового зарахування – 

рекомендацію педагогічної психологічної консультації 

• Для заяви про відстрочку необхідно надати свідоцтво про народження дитини,рішення суду 

про передачу дитини під опіку, рекомендацію шкільної консультативної установи та 

рекомендацію педіатра або клінічного психолога. 

• До заяви про зарахування до підготовчого класу необхідно додати рішення про відстрочку, 

яке зазвичай видає навчальна школа, та рекомендацію шкільної консультації. Підготовчі 

класи створені лише в Початковій школі, Зноймо, Вацлавська нам. 8, вкладна організація 

та на окремому робочому місці Ювілейний парк 23. У заявці в примітках вказуйте, який з 

будинків Вас цікавить. Прийом заяв для зарахування до підготовчого класу 

відбуватиметься з 01 квітня по 31 травня 2023 року. Закінчення збору заяв, включаючи 

додатки, планується 31 травня 2023 року. 

 

У день реєстрації законний представник приносить заповнену та роздруковану заяву та пред'являє 

свідоцтво про народження дитини та посвідчення законного представника. У разі коли постійне 

місце проживання дитини не збігається з постійним місцем проживання батьків, батьки повинні 

подати довідку про постійне місце проживання дитини. Діти з тимчасовим захистом надають 

підтвердження фактичного проживання дитини (договір найму житла, договір проживання). 

 

Більш детальну інформацію батьки можуть отримати безпосередньо в дирекціях початкової 

школи. 

У Зноймо 28 лютого 2023 р 

Інж. Деніса Кратка 

Начальник відділу освіти, культури та охорони пам’яток 


