
 
 

 
 
 
відбуватиметься відповідно до Закону № 561/2004 Зб., Про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту 

(Закон про освіту), із змінами та доповненнями, у терміни: 
 

Понеділок, 3 квітня та вівторок, 4 квітня 2023 року 

з 14:00 до 18:00 в початкових школах (далі - ПШ), що вказані нижче: 
 

ПШ Граніцка – Предмості (ZŠ Hranická – Předmostí), ПШ Свісле (ZŠ Svisle),  

ПШ Велка Длажка (ZŠ Velká Dlážka), ПШ Травнік (ZŠ Trávník), 

ПШ Божени Нємцове (ZŠ Boženy Němcové), ПШ Желатовска (ZŠ Želatovská),  

ПШ У Тенісу (ZŠ U Tenisu), ПШ За Млинем (ZŠ Za Mlýnem), 

Приватна початкова школа ТОВ «Acorn’s and John’s school» (вул. Мáхова 3) (Soukromá základní 

škola Acorn’s and John’s school s.r.o. (Máchova 3)). 
 

Щоб розпочати обов'язкове відвідування школи необхідно вступити до 1 класу початкової школи, в 

обов'язковому порядку зараховуються діти, яким до 31.08.2023 року виповнюється 6 років. За проханням 

законного представника дитини, в цей же термін можна записати і дітей, які фізично і розумово зрілі і 

досягають шестирічного віку до 30.06.2024 року. При відмові від реєстрації дитини для обов’язкового 

відвідування школи, може бути притягнуто до відповідальності відповідно до §182а Закону №561/2004 

Зб., Про дошкільну, початкову, середню, професійну та іншу освіту (Закон про освіту), із змінами та 

доповненнями. 

Рішення про відстрочення обов’язкового відвідування школи виноситься директором початкової школи, 

до якої відбувається зарахування, відповідно до Закону № 561/2004 Зб., Про дошкільну, початкову, 

середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про освіту) із змінами та доповненнями. 

 Законні представники дитини (далі - батьки) мають за законом право вибору школи. На території 

статутного міста Пршерова діє Загальнообов'язкова постанова № 5/2013 Про загальноосвітні навчальні 

заклади, початкові школи на території м. Пршерова, з поправками. Директор загальноосвітньої школи 

зобов'язаний в першу чергу приймати учнів з постійним місцем проживання в шкільному окрузі цієї 

школи. Вище зазначений наказ вивішений у всіх початкових школах. 

Рішення про допуск дитини до початкової освіти приймається директором початкової школи в 

адміністративному порядку. Обласна адміністрація Оломоуцького краю приймає рішення про 

оскарження цього рішення директора відповідно до Закону №561/2004 Зб., Про дошкільну, початкову, 

середню, професійну та іншу освіту (Закон про освіту) із змінами та доповненнями. 

При реєстрації батьки пред'являють один з наступних документів: 

 свідоцтво про народження дитини, посвідчення особи або паспорт з 

даними про дитину. 

Управління соціальних питань та 

освіти 

Муніципалітет міста Пршеров 
 


