Управління освіти та культури м. Вхрлабі
Організація навчального року
Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується 31 серпня. Канікули для учнів
середніх шкіл тривають з 1 липня по 31 серпня.
Дошкільні освітні заклади (дитячі садочки) призначені для дітей віком від 3 років, які
можуть бути зараховані в освітній заклад після особистої угоди з директорами.
У 2021/2022 навчальному році вільні місця наявні у таких садочках, як-от:
- дошкільний освітній заклад, Врхлабі, Летна, 1249 (тел. +420 499 421 986),
- дошкільний освітній заклад, Врхлабі II, Хорска, 214 (тел. +420 499 421 904),
- дошкільний освітній заклад, Врхлабі III, Дєлніска, 74 (тел. +420 499 423 216),
- дошкільний освітній заклад, Врхлабі, Їраскова, 926 (тел. +420 499 422 965).
Зарахування українських дітей на наступний 2022/2023 навчальний рік буде
проведено в усіх садочках 22 та 23 червня 2022 року. Порядок зарахування буде завчасно
оприлюднено на інформаційних стендах та вебсторінках конкретних закладів.
Обов’язкове відвідування освітніх закладів початкової та середньої ланки
- дитини віком від 6 років станом на 1 вересня – початок навчального року, якщо немає
підстав для перенесення навчання;
- іноземців, які мають офіційний дозвіл на постійне місце проживання чи тимчасове
(більше 90 діб) перебування на території Чеської Республіки;
- осіб, які подали прохання та наразі чекають на присвоєння статусу біженця.
Такі особи мають право через своїх законних представників (батьків, опікунів) упродовж
навчального року подати прохання про зарахування до освітнього закладу, але завжди за
попередньою домовленістю з представником закладу.
Зарахування до першого класу українських дітей відбудеться 22 та 23 червня 2022 року.
Порядок зарахування буде завчасно оприлюднено на інформаційних стендах та вебсторінках
конкретних навчальних закладів.
Класи, відкриті для українських дітей в період з березня по 30 червня 2022 року,
створені з метою продовження процесу навчання українською мовою, адаптації дітей,
ознайомлення учнів з особливостями навчання в школах, поступового вивчення чеської
мови. У класах українські вчителі – носії мови.
Освітні заклади, де вже працюють такі класи:
Загальноосвітня школа I ступеня Врхлабі II, вул. Хорска, 256 (тел. +420 732 874 045) – клас
початкової ланки;
Загальноосвітня школа I –II ступенів Врхлабі, вул. Школні, 1336 (тел. +420 499 421 579) –
клас початкової ланки та два класи середньої ланки.
За недостатньої кількості місць у створених класах планується відкриття інших.
Список шкіл на 2022/2023 навчальний рік:
Загальноосвітня школа I ступеня Врхлабі II, вул. Хорска, 256 (тел. +420 732 874 045),
Загальноосвітня школа I ступеня Врхлабі III, вул. Лесні, 30 (тел. +420 732 874 045),
Загальноосвітня школа I –II ступенів Врхлабі, вул. Школні, 1336 (тел. +420 499 421 579),
Загальноосвітня школа I –II ступенів Врхлабі, пл. Миру (тел. +420 493 815 000).
У новому 2022/2023 навчальному році ці класи будуть розформовані. Учнів
інтегрують до чеських класів.

