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FAQ для новоприбулих батьків з України 

Ви нещодавно приїхали та Вам надали 1–річну візу з метою толерантності чи тимчасовий захист 

у зв’язку з війною в Україні? Маєте запитання щодо освіти? Відповіді можна знайти тут. * 

 

21. 3. 2022 набув чинності так званий Lex Ukrajina – тимчасовий закон, який враховує ситуацію та 

спрощує доступ до чеської освіти для тих, хто нещодавно приїхав. Закон має обмежений термін дії - до 

31. 3. 2023. 

 

Обов'язкове відвідування школи та право на освіту 

 Чи може моя дитина ходити до школи в Чехії? 

Так. Відвідування старшої групи дитячого садка (останній рік перед вступом у початкову школу) та 

відвідування початкової школи є обов’язкове. Для середньої (10 клас і вище) та вищої освіти необхідно 

відповідати критеріям вступу до даного навчального закладу. Ваші діти мають доступ до освіти на тих 

самих умовах, що й громадяни Чехії. 

 

 Чи є для моєї дитини відвідування школи обов'язкове? 

Батьки зобов’язані записати до початкової школи дітей, яким до 31. 8. поточного року виповнилося 

6 років. Обов’язкове відвідування школи закінчується після 9 років навчання. 

Дітей, яким до 31. 8. поточного року виповнилося 5 років, батьки зобов’язані записати до старшої 

групи дитячого садка. 

 

 Як я можу записати дитину в школу?  

В першу чергу ми радимо звернутися в школу за місцем проживання (дів. "Практичний радник") або відразу 

у відділ освіти міста або частини Праги. Там вас повідомлять про вільні місця в школах і подальших 

кроках для запису в школу. Якщо ви хочете записатися в певну школу, подайте письмову заяву поштою. 

 

 Чи потрібно віддати дитину до школи якнайшвидше? 

Наразі рекомендується надати дітям час на адаптацію та зорієнтуватися в новому середовищі. 

Не має сенсу записувати дитину на регулярне відвідування, якщо, наприклад, Ви заздалегідь знаєте, 

що маєте житло лише на кілька тижнів. Тоді краще почекати і записати дитину у школу чи садок в 

тому місці, де Ви будете перебувати довгостроково. А поки Ви можете скористатися новими 

можливостями неформальної освіти, адаптаційних груп, не офіційних українських класів тощо. 

Крім того, у рекомендації Міністерства освіти зазначено, що органи влади не будуть звертати 

увагу на факт, що ті, хто нещодавно приїхали не зарахують дітей до школи протягом 90 днів після 

прибуття до Чехії. Однак, обов’язок відвідувати школу виникає в момент отримання права на 

перебування та всі діти автоматично мають право на освіту. У разі, якщо Ви, наприклад, 

отримаєте інформацію про те, що Вам потрібно чекати 90 днів, перш ніж записати дитину до 

школи чи дитячого садка, це неправда. 

 

 

 

 

https://meta-ops.eu/prakticky-radce/informace/
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Дитячий садок (MŠ, školka) та початкова школа (ZŠ) 

 Як записати дитину на навчання? 

Рекомендуємо звернутися до відділу освіти міського управління, котре є засновником дитячих садків 

та початкових шкіл. Там Вам порекомендують школу чи дитячий садок. Якщо засновник у створеній 

ним школі більше не має вільних місць, він повинен їх надати у співпраці з обласною владою – 

особливо для дітей у віці обов’язкового відвідування школи. Далі рекомендуємо подати письмову 

заяву директору про вступ до початкової школи ZŠ / дитячого садка MŠ. 

 Маю дитину у віці 2-5 років. Чи може ходити у дитячий садок? 

Так, якщо є дитячий садок MŠ з вільними місцями. Однак у нинішній ситуації це часто є проблемою. 

Крім того, в пріоритеті діти дошкільного віку, що мають обов’язокове відвідування. Однак Ви 

можете записати дитину в дитячий садок на наступний навчальний рік за діючими правилами. 

 

 

Запис на навчальний рік 2022/2023 (навчальний рік починається 1. 9. 2022) 

 Я не встигла влаштувати дитину в дитячий садок – сказали, що маю записати у вересні. 

Як це зробити? 

Обычная запись происходит в апреле (начальная школа) и в мае (дошкольное образование) ─ доп. 

инфо в Практичном советнике. Однако в этом году для людей, прибывших недавно из Украины, 

закон предусматривает сроки дополнительной записи между 1.6. и 15.7. Конкретные даты записи 

в этом временном промежутке конкретные образовательные учреждения установят 

самостоятельно. В связи с этим просим отслеживать обновления сайтов конкретных школ и 

детских садов в вашей округе, а также сайты соответствующих городских (районных ─ в случае 

Праги) администраций. 

 

 Що таке територіальна школа? 

Це школа, яка визначена місцевим розпорядженням муніципалітету за даною адресою в 

муніципалітеті як пріоритетна для прийому дітей із визначеної (охоплюваної) території та має 

надати їм місце. Ви можете подати заяву на прийняття Вашої дитини до іншої школи, але 

матимете пріоритет за місцем проживання (територіально). Для дитячих садків зоною охоплення 

зазвичай є вся територія муніципалітету. 

 

Середня школа (SŠ) 

 Коли починається середня школа в Чехії? Скільки років триває? 

Після закінчення 9-го класу початкової школи триває 4 роки для спеціальності з матуритою 

(атестатом) і 3 роки для спеціальності з свідоцтвом про навчання. Більш детальну інформацію 

можна знайти у Практичному посібнику. 

 

 Можу перейти прямо до Чеської середної школи SŠ? 

Так, згідно з новим положенням, це можливо навіть протягом поточного 1-го року (відповідає 10-му 

класу). Швидше за все, Вам знадобиться інтенсивна мовна підтримка та заходи підтримки з боку 

школи. 
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 Коли можу подати заяву? 

Для нещодавно прибувших з України стандартний термін прийому заяв на 1-й тур процедури вступу 

(1. 3.) продовжено до 5. 4. 2022. У 1-му турі можна подати 2 заяви. Після оголошення результатів 1-

го туру (орієнтовно від останнього тижня травня) у деяких школах буде оголошено 2-й тур 

процедури вступу. Кількість заяв у 2-му турі вже не обмежена. 

 

 

 

 

 Якщо я хочу вступити до середньої школи  SŠ з вересня 2022 року, чи маю складати єдині 

вступні іспити з чеської мови та математики? 

A: на 3-річні спеціальності з свідоцтвом ні  

B: на 4-річні спеціальності з атестатом будете складати іспит лише з математики і матимете 

на 25% більше часу або матимете можливість скласти іспит українською чи англійською мовою. 

У 2-му турі і пізніше іспити більше не складаються. Детальну інформацію, включаючи пояснення 

типів шкіл і спеціальностей, можна знайти в Практичному посібнику. 

 

Нострифікація – визнання еквівалентності рівня іноземної освіти 

 Чи потрібно мати нострифікацію початкової школи для регулярного денного навчання в 

середній школі SŠ? 

Ні, достатньо підтвердити 9 років навчання в школі, наприклад табелем успішностi. 

 

 Що робити, якщо у мене немає табеля успішності? 

Новий закон тимчасово дозволяє замінити довідку письмовою заявою (афідевітом). 

 

 Для чого мені потрібна нострифікація? 

Особливо якщо Ви хочете навчатися в університеті чи коледжі у Чехії, займатися підприємницькою 

діяльністю або працювати в регульованих сферах. Нострифікація також необхідна для деяких не 

типових видів середньої освіти (наприклад, у випадку прискореного навчання) або для розширеного 

навчання (для отримання атестата середньої школи) після завершення спеціальності зі 

свідоцтвом. 

 

 Хто займається нострифікацією? 

У разі освіти, отриманої в початковій школі ZŠ, середній школі або вищій професійній школі, заявки 

розглядаються Департаментом освіти Вашого регіону або міста Праги.  

Визнанням еквівалентності рівня вищої освіти (ступінь бакалавра і вище) займаються державні 

університети з подібною програмою навчання. Більше на цю тему, наприклад, на 

www.nostrifikace.mkc.cz 

 

 Скільки коштує нострифікація? 

Цього року Ви звільнені від адміністративного збору. 

 

 

 

 

http://www.nostrifikace.mkc.cz/
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Університет 

 Моя дитина закінчує український 11 клас, може піти до чеського університету? 

Для вступу до університету необхідно мати: 

• закінчену середню освіту (тобто закінчити український 11 клас); 

• мати цю освіту нострифіковану (див. вище); 

• добре володіти чеською мовою (у разі вивчення чеською); 

• пройти вступні іспити. 

 

 

 Я навчався в університети в України, чи можу я продовжити навчання тут? 

Спробуйте звернутися на університети з аналогічним або однаковим фахом, деякі школи пропонують 

можливість переходу на вищу освіту. Більш детальну інформацію можна знайти на веб-сайтах окремих 

університетів. 

Позакласні заходи для дітей 

Багато організацій, наприклад, дитячі та юнацькі будинки (DDM), центри дозвілля (CVČ) та інші 

організації, такі як скаути, соціальні клуби, спортивні клуби, намагаються відкривати нові клуби та 

дозвілля чи послуги догляду за дітьми. Некомерційні організації, церкви, новостворені волонтерські 

ініціативи також пропонують низку заходів для дітей та молоді. 

Ці заходи можуть слугувати стимуляцією вільного часу або навіть як тимчасова заміна школи чи 

дитячого садка в місці, де, наприклад, на даний момент дитячі садки заповнені. 

 

 

PS: 

Детальніше про всі теми можна дізнатися в Практичному посібнику (посилання) METY >> https://meta-

ops.eu/prakticky-radce/informace/ 

 

* частина цієї інформації стосується осіб, які прибули з України після 24. 2. 2022 в режимі тимчасового 

захисту/візи толерантності, їх стосуєтья т.зв. Lex Ukrajina školství (zákon č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 

2022) 

 

Ви можете порекомендувати школам порадитися з колегами з педагогічної секції METY https://meta-

ops.eu/kontakty/ та наш сайт Інклюзивна школа https://www.inkluzivniskola.cz/  Ми також підготували 

відповіді на поширені запитання (FAQ) для шкіл https://www.inkluzivniskola.cz/faq/ 
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