
Інформація для батьків учнів з правом на мовну допомогу відповідно до  

§ 20 Шкільного закону, які будуть навчатися не в своїй основній школі 

Учень-іноземець, який починає отримувати початкову освіту в Чеській Республіці або який 

ходить до школи на території Чеської Республіки не довше 24 місяців, має право на 

безкоштовну підготовку для залучення до початкової освіти, яка включає в себе  вивчення 

чеської мови, пристосоване до потреб учнів-іноземців (далі лише «мовна підготовка»). 

У кожному регіоні крайові адміністрації визначають мінімально одну школу, яка забезпечує 

мовну підготовку з очною формою навчання (особисто) або дистанційну (на відстані).    

Список шкіл, визначених  крайовими адміністраціями, можна знайти на сайті:…………………………..  

(список також містить інформацію про те, які школи забезпечують мовну підготовку 

дистанційно (на відстані)). 

Для зарахування в групу з мовної підготовки законний представник учня повинен заповнити 

заяву про зарахування учня в таку групу.  

Формуляр заяви: 

• отримає в школі:…………………………………………………………………………………………  

• або знайде на сайті:…………………………………………………………………………… 

Складовою частиною заяви є інформація про те, чи буде учень приймати участь в мовній 

підготовці особисто (очна форма) або на відстані (дистанційна форма).  

Якщо учень буде брати участь в мовній підготовці у визначеній для цього школі особисто, за 

його доставку до цієї школи відповідає законний представник.  

Обсяг мовної підготовки складає від 100 до 120 годин. Обсяг допомоги (скільки навчальних 

годин необхідно для кожного учня), визначить директор школи, де учень буде проходити 

мовну підготовку (визначені школи) за результатами вступної перевірки знань (тест). 

Директор школи, визначеної для мовної підготовки, зарахує учня в групу  мовної підготовки в 

строк 30 днів з дня подання заяви. 

Мовна підготовка проходить під час шкільного навчання. Учень автоматично звільняється від 

уроків в основній школі, якщо час проведення уроків з мовної підготовки співпадає з уроками в 

основній школі.      

Якщо учень буде відвідувати мовну підготовку дистанційно, то основна школа (в якій 

навчається учень) забезпечить йому доступ до інформаційних технологій для участі в 

дистанційній мовній підготовці і нагляд. 

Основна школа, яку відвідує учень, і школа, визначена для мовної підготовки, співпрацюють 

між собою і надають одна одній інформацію про учня, про перебіг і результати мовної 

підготовки учня.  

__________________________________________________________________________________ 

Для того щоб Вашу дитину було можна зарахувати в групу мовної підготовки, вона повинна 

пройти вступну перевірку знання чеської мови, яка відбудеться в школі за адресою: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  



дата:…………………….., о ……………………………………………годині. 

Просимо Вас прийти з  ……………………………………………..............(ім’я та прізвище учня/учениці) до 

вищевказаної школи. 

На підставі вступної перевірки знання чеської мови буде встановлена кількість годин для 

вивчення чеської мови та відбудеться зарахування в групу  мовної підготовки.   

Розклад мовної підготовки та її проведення буде узгоджено між законним представником учня, 

основною школою і школою, визначеною для забезпечення мовної підготовки, де буде 

проводитися вивчення чеської мови.   

Якщо у Вас виникнуть питання, звертайтеся, будь ласка, до:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(ім’я та прізвище уповноваженої особи, контакт – телефон, e-mail, години для консультацій).  

 

 

 


