
 

Informace k zápisu pro děti – cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná 

ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností 

od 24. 2. 2022 a později, do prvních tříd základní školy Jitřní pro školní rok 

2023/2024  

 

Інформація про дітей-іноземців, яким надано тимчасовий захист у 

Чеській Республіці у зв'язку зі збройним конфліктом на території 

України з 24 лютого 2022 року і пізніше,  до перших класів початкової 

школи Jitřní на 2023/2024 навчальний рік  
 

 

• Termín zápisu do ZŠ Jitřní je stanoven na 7. 6. 2023 od 8:00 do 9:30 hod. a od 14:30 

do 16:00 hod. 

 

Termín zápisu je určen pouze pro děti – cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná 

ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a 

později.  

 

Povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce vyplývá z 

ustanovení § 36 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.  

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 

šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.  

 

• Кінцевий термін зарахування до початкової школи Jitřní – 7 червня 2023 року  

з 8.00 до 9.30 та з 14.30 до 16.00. 

 

Термін реєстрації призначений лише для дітей-іноземців яким надано тимчасовий 

захист у Чеській Республіці у зв'язку зі збройним конфліктом на території України з 

24 лютого 2022 року і пізніше.  

 

Обов'язок законного представника зареєструвати дитину для зарахування до обов'язкового 

навчання випливає з положень пункту 4 розділу 36 Закону № 561/2004 Coll., Закону про 

освіту.  

 

Обов’язкове відвідування школи починається з початку навчального року, наступного за 

днем досягнення дитиною шестирічного віку, якщо їй не надано відстрочку.  

 

Контакти початкових шкіл охоплюючих район Прага 4 можна знайти тут:  

https://www.praha4.cz/Prehled-zakladnich-skol-zrizovanych-MC-Praha-4.html 

https://skoly.praha4.cz/ZS-Praha-4 

  

Пріоритет надається дітям з постійним проживанням (для іноземців за місцем проживання) 

в «підлеглих районах» відповідної школи.  

 

Охоплення адрес для окремих початкових шкіл: https://www.praha4.cz/Spadove-obvody-ZS-

Praha-4.html 
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