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Цей текст було підготовлено на основі матеріалів Відділу освіти, 
молоді та фізичної культури Магістрату міста Брно. Зокрема, ми 
взяли інформацію з сайту www.zapisdoms.brno.cz і додали в 
деякі інші корисні відомості.
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Загальна інформація
Прийом іноземця до початкової школи не залежить від законності його/її перебування в Чеській Республіці – 
відповідно до Закону про освіту, усі іноземці мають доступ до базової освіти на тих самих умовах, що й громадяни Чехії, 
якщо вони проживають у Чехії. Аналогічно, іноземці мають доступ до шкільного харчування та гуртків, які надає школа, 
яку вони відвідують.

Законний представник дитини в Чехії зобов'язаний записати дитину в 
школу. 
Обов’язкове відвідування школи поширюється на всіх іноземних учнів, які перебувають у Чеській Республіці більше 
90 днів.
Обов’язкове відвідування школи має бути завершено до 17 років.
Нехтування обов’язковою початковою оствітою є незаконним.

Важлива інформація: 
У разі невдалого закінчення навчання до вищезазначеного віку єдиним варіантом здобуття базової освіти є однорічний 
дистанційний спецкурс для здобуття базової освіти.

Чи є навчання в Чехії безкоштовним?
Так і ні. Державні школи є безкоштовними, навчання оплачується в приватних і деяких церковних школах.

Коли дитина може піти до школи?
Дитину, якій з початку вересня до кінця червня виповнилося 6 років, можна прийняти до школи вже в цьому 
навчальному році (тобто на 2023/2024 навчальний рік).
Для зарахування до початкової школи дитина у супроводі законного представника проходить вступну співбесіду, яка 
перевірить психічну та фізичну зрілість дитини, необхідну для навчання. Законний представник цього учня/дитини 
завжди повинен подати заяву для запису дитини в початкову школу.

Важлива інформація:
Якщо дитина недостатньо зріла, її законний представник може попросити відстрочення обов’язкового відвідування 
школи на момент зарахування (до 31 травня!). Директор школи може перенести обов’язкове відвідування дитиною 
школи на 1 навчальний рік. Початок обов’язкового навчання в школі можна відкласти лише до досягнення дитиною/
учнем 8 років.

Для відстрочення відвідування школи законний представник учня повинен надати докази:
- рекомендація спеціалізованаго закладу з питань освіти (психолог + спецпедагог),
- висновок лікаря
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В яку школу я можу записати свою дитину?
Вибір за вами, він залежить тільки від ваших уподобань. Однак найкраще обирати школу в муніципалітеті чи міському 
районі, де у вас є місце постійного проживання (чеською „spadová škola“).

Що таке місце постійного проживання? 
Це місце в Чеській Республіці (відповідно до Закону № 133/2000 ), де ви зареєстрували своє перебування (адреса, за якою 
ви проживаєте).

Що таке „spadová škola“? 
„spadová škola“– це та школа, яка зазвичай найближча до місця постійного проживання дитини (у відповідному 
шкільному окрузі). Згідно з указом, ця дитина має право на зарахування у першочерговому порядку. Як дізнатися, яка 
саме це школа? Додаток GIS на цій сторінці: https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/spadove-obvody дає змогу 
знайти свою школу, ввівши адресу вашого постійного проживання.

У разі українських дітей із візою тимчасового захисту це адреса місця реєстрації на території міста Брно.

Важлива інформація:
Якщо місткість „spadové školy“ буде перевищена, вашій дитині тут можуть відмовити у зарахуванні. З цієї причини 
дозволено подавати заяви у кілька навчальних закладів за вашим вибором.

Коли відбувається запис у школу? 
Запис до 1-х класів 2023/2024 навчального року відбудеться з 1 по 30 квітня 2023 року.

Більше інформації буде опубліковано на сайті www.zapisdozs.brno.cz.
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Як проходить запис у школу?
У формі процедури  прийому. Рішення про зарахування/незарахування приймає директор школи. Будь-які 
новостворені місця заповнюються відповідно до Закону про освіту. 

Важлива інформація:
Недостатнє знання мови, якою ведеться навчання ніколи не повинно бути причиною відмови у зарахуванні нового учня 
до школи.

Видача заяв  (з 16 березня по 30 квітня 2023 року)
Є три способи подати заяву на вступ до початкової освіти:

a.  В електронному вигляді за інтернетовою адресою: http://zapisdozs.brno.cz (v .pdf )
b. Особисто в початковій школі - у визначені дні з 16 березня по 30 квітня 2023 р.
c. У відділі освіти, молоді та спорту

Адреса: Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 3
(понеділок і середа: з 8:00 до 17:00)

Kontakty:
Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel. 542 17 2181 

Як отримати заяву в електронному вигляді?

Відвідайте веб-сайт www.zapisdozs.brno.cz. 
Після генерації запиту ви отримаєте цифровий ідентифікатор, який забезпечить анонімність дитини. 

• якщо ви роздрукуєте заяву самостійно вдома, то на цьому етапі не потрібно звертатися до початкової школи.
• якщо у вас немає доступу до Інтернету і ви хочете отримати заяву в початковій школі, слідкуйте за актуальною

інформацією на сайті початковій школі, куди ви хочете записати свою дитину. Заповніть всю необхідну
інформацію у заяві правильно та розбірливо.

Для отримання заяви необхідно знати страховий номер (дитини), який вказано на його картці медичного страхування.

Налаштування інтернет-браузера 
Для оформлення та друку заяви рекомендуємо використовувати Інтернет-браузер Google Chrome, Safari, Misrosoft Edge, 
Firefox, Internet Explorer версії 9 і вище тощо.

Порада!
Якщо вам не вдається отримати заяву, то спробуйте використати інший Інтернет-браузер.
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Процедура електронної заяви
Виконайте наступні дії:

1. Відвідайте вступну сторінку http://zapisdozs.brno.cz
2.  Введіть страховий номер (дитини) та натисніть клавішу    [Pokračovat] (Продовжити). Якщо ви іноземець і не

маєте картки медичного страхування, продовжте, натиснувши на посилання "Nemám číslo pojištěnce dítěte?" (У
мене немає страхового номера дитини?).

3. Заповніть форму. - Введіть дані дитини та законних представників.
4. Після заповлення форми ви потрапите на сторінку "údaje žádosti o přijetí" (деталі заяви), де ви знайдете

короткий огляд заповненої інформації та можливість otevřít či stáhnout žádost PDF (відкрити або завантажити
заяву у форматі PDF).

5. Після натискання кнопки [Změnit údaje žádosti o přijetí] (Змінити деталі заяви запису), ви потрапите до форми, 
де дані можна буде відредагувати та знову зберегти.

6. Перевірте номер заяви (правий верхній кут сторінки). Якщо з якихось причин у вас є інший номер у створених
заявах, то подайте до початкових шкіл лише одну версію з таким же номером заяви.

Порада!
Повторний доступ до даних вашої дитини Ви можете захистити ввівши власний пароль.

Як заповнити постійне місце проживання дитини? 
Правильно введене постійне місце проживання дитини важливо для пошуку  загальноосвітньої школи. При введенні 
можна використовувати так званий адресний нашіптувач.

У разі українських дітей із візою тимчасового захисту це адреса місця реєстрації на території міста Брно.

Виконайте наступні дії:
1.  Введіть назву вулиці. (Якщо у вашій адресі немає вулиці, введіть частину муніципалітету або назву муніципалітету.) 

Через деякий час з’явиться «нашіптувач» із знайденими варіантами. Ви можете продовжити введення або
вибрати один із запропонованих варіантів.

2.  Продовжіть, ввівши довідковий, описовий або реєстраційний номер вашого місця проживання (нашіптувач
запропонує вам відповідні варіанти).

3.  Виберіть свою постійну адресу з меню та натисніть. Адреса буде заповнена автоматично.
4.  Якщо адресу не вдалося знайти, з'явиться інформаційне повідомлення.

Що робити з роздрукованою заявою для запису?
•  Роздрукуйте  таку ж кількість заяв, як і кількість шкіл,  у які ви хочете подати документи (1 школа = 1 заява).
• Слідкуйте за датами запису у вибраних школах.
• У визначені терміни віднесіть заяви у школи, які ви вибрали.

Як відстежувати заяви, які вже створені?
• Введіть страховий номер (дитини) або обраний вами пароль у формі "Vstup do systému" (Вхід в систему).
• Після переходу на домашню сторінку шукайте: žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (заява про 

зарахування до базової освіти)
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Порада!
Якщо ваш вхід не працює, перевірте, чи ввімкнено файли cookie у вашому браузері, або введіть дані ще раз. 

Важлива інформація: 
Увага! Якщо страхровий номер вказано неправильно, форма для оформлення нової заяви для запису може 
відображатися під іншим номером заяви. Проте подайте до початкових шкіл лише одну версію з однаковим 
номером заяви.

Що робити у разі виникнення проблеми? 
Якщо ви не можете створити заяву або відстежити її, зв’яжіться з системним адміністратором за електронною адресою: 
zapisdozs@brno.cz.  У тексті свого електронного листа опишіть проблему та надайте необхідні дані (ім’я дитини, 
ідентифікатор заяви чи страховий номер дитини) для перевірки.
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Збір заяв для запису (16 квітня - 30 квітня 2023 р.)
Збір заяв відбувається у вищезазначений період з 8.00 до 16.00 в окремих школах.
Конкретні години визначаються директором школи. Вони будуть опубліковані на сайті школи.

Порада!
Дізнайтеся на сайті: http://zapisdozs.brno.cz про кількість вільних місць у початковій школі – тоді ви зможете краще 
оцінити шанси вашої дитини на зарахування.

Як я можу подати заяву?
• письмово або усно з протоколом або в електронній формі
•  ви повинні бути законним представником дитини або мати документ , що уповноважує вас представляти 

дитину
Тому заяву можна доставити такими способами:

a. особисто - в конкретні дні визначені директором школи - інформація на сайті школи
b. до шкільної скриньки даних (кожна школа має власну скриньку даних)
c. електронною поштою з визнаним електронним підписом (не можна просто надіслати простий 

електронний лист!)
d.  поштою (найкраще рекомендованим листом)

Важлива інформація:
Якщо ви подали заяву з помилкою (наприклад, електронною поштою без визнаного електронного підпису, факсом тощо), 
ви повинні виправити/підтвердити цю помилку протягом 5 днів одним із зазначених вище способів.
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ДОКУМЕНТИ, ПОТРІБНІ ДЛЯ ЗАПИСУ
• свідоцтво про  народження   (або   інший  документ,  що підтверджує юридичне представництво дитини; 

може бути довіреність)
• підтвердження особи батьків і дитини (наприклад, закордонний паспорт, документ)
• письмова заява про зарахування
•  страхова картка 
• «документ» місця проживання в Чехії - якщо це не зазначено в паспорті чи іншому особистому документі; 

можна підтвердити, наприклад, договір житла, оренди або декларацію наймодавця/орендодавця

У разі українських дітей із візою тимчасового захисту це адреса місця реєстрації на території міста 
Брно.

Таким чином, ви можете записати свою дитину до кількох початкових шкіл.

Важлива інформація:
Неповна заява є підставою для відсторонення дитини від процедури прийому!

Якщо дитина вже відвідувала школу, бажано взяти з собою також: 

•  Сертифікати за останній закінчений рік (у випадку сертифікатів іноземної мови рекомендуємо зробити переклад 
на чеську). - відсутній доказ попередньої освіти можна замінити урочистою заявою законного представника
(наприклад, для шукачів притулку).

•  Інша шкільна документація (наприклад, участь у змаганнях, відвідування гуртків тощо)
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Процес прийому
Відбудеться протягом 30 днів після запису!

Порада!
Ви можете стежити за процесом прийому на вищезгаданому веб-сайті  (http://zapisdozs.brno.cz). протягом усього 
процесу. Таким чином можна активно стежити за тим, куди приймають дитину.

Як дізнатися про зарахування/не зарахування моєї дитини? 
• Співробітник початкової школи зв’яжеться з вами одним із наступних способів на основі інформації, наданої в 

заяві:
• по телефону
•  через SMS
• або електронною поштою
• вручення письмового прийняття/рішення про неприйняття

•  Для отримання додаткової інформації про процедуру вступу, будь ласка,  перевіряйте електронну пошту,   яку 
ви надали початковій школі саме у ті дні, коли має прийматися рішення про зарахування.

Важлива інформація: 
Недостатнє знання мови навчання не повинно бути причиною для відмови у зарахуванні.

Чи можу я подати апеляцію щодо рішення школи?
Так. Законним представникам буде надано можливість коментувати рішення школи, про яке вони дізнаються 
вищевказаними способами. Рішення про зарахування до навчання оголошується шляхом оприлюднення списку 
кандидатів з присвоєними цифровими ідентифікаторами із зазначенням результатів процедури щодо кожного 
кандидата. 

Законний представник має можливість оскаржити рішення школи – скаргу щодо рішення директора школи про 
неприйняття до базової освіти розглядає обласне управління Південноморавського краю.
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Інформація для іноземців
Офіційною мовою в школах Чехії є чеська. При поданні заяви для запису школа має право вимагати документ, що 
посвідчує особу дитини та її законного представника, а також довідку про місце проживання дитини (довідку про 
тимчасове проживання, візу, прописку тощо). ). Іноземці звертаються до регіонального відділення OAMP MVČR 
(наприклад, дозвіл на проживання) з питань підтвердження місця проживання тощо. Дозвіл на проживання має бути 
виданий не лише законним представникам, а також  дитині, яку її законні представники записуватимуть до школи.

Важлива інформація:
Не відкладайте час подання документів на останній момент. Це адміністративна процедура, яка може тривати до 30 
днів.
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Система бронювання 
Як забронювати певний час для подання заяви для запису?

Необхідно знову увійти через домашню сторінку www.zapisdozs.brno.cz (Домашня сторінка> Увійти в систему) і перейти 
до категорії друк заяви.
Тут натисніть на Система бронювання (Rezervační systém) та натисніть на Вибрати дату та час (Objednání termínu zápisu). 
Ви побачите школи, які використовують систему бронювання, і натисніть вільний (= зелений) час, щоб записатися. Ви 
також отримаєте підтвердження на електронну пошту.

Як скасувати бронювання? 
Вам потрібно знову увійти через домашню сторінку (Домашня сторінка> Увійти в систему) і дістатися до категорії друк 
заяви.
Натисніть на Rezervační systém zápisů, система автоматично запропонує вам варіант вашого бронювання. Натисніть тут 
кнопку скасувати (zrušit).
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Форма заяви (попередній перегляд) 
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