
Критерії  Základní školy, Praha 8, Burešova 14 

щодо прийняття дітей для виконання обов'язку відвідування школи 
 

Директор Základní školy, Praha 8, Burešova 14, встановлює наступні критерії, згідно 

яких приймає рішення щодо прийому дітей до 1-х класів для виконання обов’язку 

відвідування школи у випадках, коли кількість прийнятих заяв, поданих законними 

представниками дітей, перевищує встановлену кількість учнів у перших класах початкової 

школи. 

Виконання обов'язку відвідувати школу передбачено §§ 36, 37 та 38 Закону 

№561/2004 Зб., про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту 

(Закон «Про освіту») зі змінами та доповненнями. 

Обов'язкове відвідування школи поширюється на громадян Чеської Республіки та 

громадян іншої країни-члена Європейського Союзу, які перебувають на території Чеської 

Республіки більше 90 днів. Обов’язкове відвідування школи поширюється також на інших 

іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання на території Чеської Республіки, 

мають дозвіл на довгострокове проживання або візу з тривалістю перебування понад 90 

днів, а також на учасників провадження щодо надання міжнародного захисту. 

Максимальну кількість учнів, яких буде прийнято  до перших класів початкової 

школи, визначає директор початкової школи відповідно до § 165 абз. 1 літ. а) Закону «Про 

освіту». 

 

Прийом дітей до перших класів здійснюється за такими критеріями: 

1. діти з постійним місцем проживання, у випадку іноземців з місцем проживання, у 

муніципальному районі Праги 8 у відповідному районі початкової школи, 

2. діти з постійним місцем проживання, у випадку іноземців з місцем проживання, в 

муніципальному окрузі Прага 8 з іншого шкільного округу, чий рідний брат/сестра 

вже є учнем ZŠ Burešova (на момент зарахування до 1-8 класів), 

3. діти з постійним місцем проживання, у випадку іноземців з місцем проживання в 

муніципальному районі Прага 8 з іншого шкільного округу, 

4. діти, брат/сестра яких вже є учнем ZŠ Burešova (на момент зарахування до 1-8 

класів), 

5. діти з постійним місцем проживання, у випадку іноземців з місцем проживання за 

межами району Прага 8. 

 

Черговість прийому дітей визначається відповідно до черговості виконання умов з 

пункту 1 по пункт 5. 

У випадку, якщо критеріям для вступу відповідає більше учнів, ніж може бути 

прийнято, прийом здійснюється шляхом жеребкування. Форму жеребкування визначає 

директор школи. 

 

Примітка: для іноземців віза з терміном перебування більше 90 днів або дозвіл на 

довгострокове проживання також вважаються постійним місцем проживання. 

В Празі, дата: 3. 3. 2017       

          Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký 

               директор школи 

 


