
СПЕЦІАЛЬНА РЕЄСТРАЦІЯ В ДИТЯЧИХ САДКАХ
І 1 КЛАС ПОЧАТКОВИХ ШКОЛ

УСТАНОВЛЕНИХ МІСТОМ ЗНОЙМЕМ

ДЕНЬ 9. 6. 2022
9:00 - 12:00

Спеціальний набір до 1-х класів початкових шкіл, заснованих містом
Зноймо відбудеться в таких початкових школах:

Початкова школа ЮДр. Й. Мареш та дитячий садок, Зноймо, Клаштерні 2, додаткова
організація (у головному корпусі школи Клаштерні 2)
Початкова школа, Зноймо, Mládeže 3, додаткова організація (Vrchlického 1 будинок, вхід з
вул. Сметана)
Початкова школа та дитячий садок, Зноймо, Pražská 98
Початкова школа та дитячий садок П. Дівіша, Зноймо, Přímětice 569
Початкова школа, Зноймо, н. Республіки 9 (буд. н. Республіки 14)
Початкова школа, Зноймо, Вацлавське нам. 8, додаткова організація (у головному корпусі
школи Václavské nám. 8)

Спеціальна реєстрація призначена для іноземців відповідно до Закону № 67/2022 Coll., Lex
Ukraine для регіональної освіти від 21 березня 2022 року.

Спеціальний набір до дитячих садків, заснованих містом Зноймо
відбудеться у таких садочках:

Дитячий садок, Зноймо, нáм. Армія 9 (кабінет директора)
Дитячий садок, Зноймо, Dělnická 2 (кабінет директора, прибудова зеленого павільйону)
Дитячий садок, Зноймо, Holandská 2, додаткова організація
Дитячий садок, Зноймо, Пражська 80, додаткова організація
Дитячий садок, Зноймо, Přímětice 279, додаткова організація (головний корпус Угартова 279)
Дитячий садок, Зноймо, нáм. Республіки 15, додаткова організація (кабінет директора)
Початкова школа та дитячий садок, Зноймо, Pražská 98 (зарахування до дитячого садка
відбуватиметься на окремому робочому місці Slovenská 33)
Початкова школа ЮДр. Й. Мареш та дитячий садок, Зноймо, Клаштерні 2, додаткова
організація (у головному корпусі школи Клаштерні 2)

ЩО ДОВЕСТИ ПРО ЗАПОВНЕНУ ЗАЯВУ НА ВСТУП:
Початкова школа - документи, що посвідчують особу дитини та законного
представника, місце фактичного проживання дитини (договір оренди, договір проживання)

Дитячі садки - підтвердження лікаря про обов'язкове щеплення, документи, що
посвідчують особу дитини та законного представника, місце фактичного проживання
дитини (договір оренди, договір проживання)

Юридичну інформацію можна отримати безпосередньо в дирекції початкових та
дитячих шкіл. Заявки на вступ доступні на веб-сайті www.znojmocity.cz у відділі
освіти, культури та охорони пам’яток або на веб-сайтах шкіл.

ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ З'ЯВИТЬСЯ НАСТУПНЕ:
Діти дошкільного віку (народжені в період з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року)
Діти, які навчаються в 1-х класах базової освіти (народжені з 1 вересня 2015 року по 31
серпня 2016 року), або діти, яким було відкладено обов’язкове відвідування школи



КОНТАКТ:
Відділ освіти, культури та догляду за пам’ятниками

площа. Armády 8, 669 02 Зноймо
 

Марта Шулерова
marta.sulerova@muznojmo.cz

+420 777 56 29 96

Інж. Деніса Кратка, начальник відділу
denisa.kratka@muznojmo.cz

+420 739 38 90 15  

www.znojmocity.cz

ПІДГОТОВЧІ ЗАНЯТТЯ

середовище, адаптоване до потреб дитини
освітню програму, яка сприяє інтеграції в навчальний процес
максимум 15 дітей у класі
співпрацю з сім’єю
послуги шкільного психолога та шкільного спецпедагога

Початкова школа, Зноймо, Вацлавське нам. 8, додаткова організація відкриває
у 2022/2023 навчальному році в будівлях Вацлавської площі 8 та Ювілейного парку
23 ПІДГОТОВЧІ ЗАНЯТТЯ для дітей з відстроченням обов’язкового відвідування школи
та дітей в останній рік перед початком обов’язкового відвідування школи.

Набір до підготовчих класів відбуватиметься у Вацлавському наме. 8 16 червня
2022 року з 9:00 до 12:00.

Підготовчі заняття пропонують: 

документ, що посвідчує особу дитини та законного представника
місце фактичного проживання
рекомендацію педіатра відкласти обов’язкове відвідування школи

Примітка Рекомендації Зноймського педагого-психологічної консультації будуть
розглянуті на місці під час зарахування.

Що доводити про заповнену заяву на включення: 


