
 

 

 

Критерії для прийому дітей до закладніх шкіл, заснованих 
містом Шумперк, на 2023/2024 навчальний рік 

 
                                  Запис до ЗШ  
                               04.04 та 05.04 2023 

    

Місце постійного проживання 

дитина з постійним проживанням в Šumperku чи Hraběšicích                                    100 балів 

дитина з постійним проживанням в іншому місці      0 балів 

 

Відкладення обовязкового відвідування школи 

дитана, котра була записана до даної школи, але не відвідувала школу в 2022/2023 

                                             50 балів 

  

індивідуальна ситуація дитини 

в 2023/2024 навчальному році до тієї ж школи ходитиме рідний брат або сестра дитини                                               

 1 бал 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

 

попередження: 

 Діти будуть прийняті до школи в межах максимально можливої кількості учнів, при 

перевищенні дозволеної кількості будуть використані приведені критерії 

 У випадку однакової кількості балів у кількох дітей зарахування буде вирішено 

жеребкуванням за допомогою генератора випадкових чисел.  

  



 

 

Коментар: 

 

 Список прийнятих дітей буде виставлено на сайті та в закладній школі в понеділок, 10 

квітня 2023 року (імена дітей не будуть фігурувати в списку, будуть вказані лише певні 

позначки, котрі будуть відомі законним представникам дітей заздалегідь).                                                 

 У рішенні про відмову в допуску дитини до обов’язкового відвідування школи мають 

бути вказані всі факти, які спонукали директора не прийняти дитину, чому надано 

перевагу іншим дітям тощо. 

 Рішення про зарахування дитини до школи не повинно мати обґрунтування. 

 Дозвіл на індивідуальне навчання учня надає директор школи, до якої учень був 

прийнятий для проходження обов’язкового навчання, на підставі заяви законного 

представника учня. 

 Кінцевий термін запису для обов’язкового відвідування школи на 2023/2024 

навчальний рік буде проведено відповідно до § 36, абз. 4 Закону № 561/2004 Зб. про 

дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про освіту ), 

у чинній редакції. 

«Законний представник зобов’язаний зареєструвати дитину до загальноосвітнього 

навчального закладу в період з 1 по 30 квітня календарного року, в якому дитина має розпочати 

обов’язкове навчання». 

 Термін запису на 2023/2024 навчальний рік директори закладних шкіл визначили 

таким чином 

           (вівторок 04.04.23 від 12:00 до 17:00 годин) 

           (середа 05.04.23 від 08:00 до 15:00 годин) 

 

o Електронний прийом заяв на вступ дитини до школи почнеться 01.03.2023 в 8:00 

годин. можливо це зробити на сайті 

https://webservices.sumperk.cz/webservices/mszapis 
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