
 
 

Základní škola Moravská Nová Ves, příspěvková organizace 

 

 

Оголошення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік  2022/2023  

згідно з § 2 закону  №67/2022  Зб. 

 

Директор школи Základní škola Moravská Nová Ves, příspěvková organizace повідомляє про місце та час 

проведення спеціального запису відповідно до § 2 закона №67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний 
рік 2022/23: 

 

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей: 

 Які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або 
запис про надання тимчасового захисту. 

 Які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування в ЧР, яка за 
законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом  Підтвердженням є віза 
або штамп у закордонному паспорті. 

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.  

Дата та час запису: 16.6.2022 13:00-15:00 

Місце запису: Školní 396, Moravská Nová Ves 

Орієнтовна кількість дітей: до повного наповнення вільних місць 

 

Порядок запису: 

1. Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або 
законний представник за законодавством ЧР . 

2. Законний представник у 2022/23 навчальному році зобов’язаний записати до 1 класу початкової 
школи дитину, яка перебуває в ЧР більше 3 місяців і яка на 31.8.2022 року досягла 6-річного віку. 
Якщо законний представник просить відстрочки відвідування школи, необхідно надати 
рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або 
психолога. 

3. Діти, які є народжені з 2007-2015 роки, можуть бути зараховані на наступний навчальний рік 
базової освіти 2022-2023 років. 

4. Законні представники зобов’язані надати такі документи:  
a) Заяву про зарахування дитини до початкової школи (заяву заповните на місці) 
b) Документ, який підтверджує візу 
c) Документ, який надає право представляти дитину 
d) Довідка про підтвердження місця проживання /Договір про оренду (для визначення 

території обслуговування даної школи ) 
e) Табель або довідка про закінчення останнього навчального року. 

5. Про прийняття до навчання приймає рішення директор школи за встановленими критеріями  

 

  Břeclav 2.6.2022 

                          Mgr. Hana Grossmannová 
                                           Директор школи 

 


