
Обов’язкова дошкільна освіта 

Дошкільна освіта є обов’язковою для дитини, яка до початку навчального року досягає п’яти 

років. Обов’язкова дошкільна освіта проходить у дитсадку. Зарахування на наступний 

навчальний рік відбудеться у першій половині травня. Тепер ви можете записати свою дитину на 

цей навчальний рік у будь-який час. 

Які документи потрібні для реєстрації? 

- заява – подається законним представником у письмовій або усній формі директору школи 

- документ, що підтверджує особу дитини та особу законного представника (можливо, віза, 

дозвіл на проживання, ...) 

Обов’язкова дошкільна освіта є безкоштовною. Оплачується тільки харчування дитини. Можна 

попросити директора школи відмовитися від плати за харчування. 

Mateřská škola Rýmařov (дитячий садок): www.msrymarov.cz 

 

Обов'язкове відвідування школи - початкова освіта 

Діти навчаються в початковій школі. Обов’язкове відвідування школи в цьому навчальному році 

поширюється на дітей, народжених у період з 01.09.2006 по 31.08.2015. З вересня 2022 року 

обов’язкове відвідування початкової школи буде стосуватися дітей, народжених в період від 

1.9.2007 року до 31.8.2016 року. Старших школярів прийматимуть у класи, як правило, за віком, 

а для поступової інтеграції до освіти застосовуватиметься індивідуальний підхід. 

Діти з розумовими або множинними вадами та аутизмом навчаються у спеціальній початковій 

школі. 

Які документи потрібні для реєстрації? 

- заява – подається законним представником у письмовій або усній формі директору школи 

- документ, що підтверджує особу дитини та особу законного представника (можливо, віза, 

дозвіл на проживання, ...) 

-  підтвердження місця проживання - достатньо заяви під присягою 

 

Обов’язкове відвідування школи безкоштовне. Можна попросити директора школи відмовитися 

від плати за харчування. 

Základní škola Rýmařov (початкова школа): www.zsrymarov.cz  

Základní škola speciální Rýmařov (Початкова школа спец): www.zsspecrymarov.cz 

 

 

http://www.msrymarov.cz/
http://www.zsrymarov.cz/
http://www.zsspecrymarov.cz/


 

Факультативна освіта 

Дитячий садок (дитсадок) 

Діти від 3 років можуть відвідувати дитячий садок. Навчання та харчування оплачуються. Можна 

попросити директора школи відмовитися від плати. 

Mateřská škola Rýmařov (дитячий садок): www.msrymarov.cz 

 

 

Середня освіта 

До закладів середньої освіти можуть бути зараховані абітурієнти, які закінчили обов’язкове 

шкільне навчання або мають ступень початкової освіти, отриманий в гімназії. Середня освіта 

надається в гімназії, середній професійній школі, середньому професійному училищі. 

Студент подає заяву на навчання та підтверджує право на проживання (візу). Потім директор 

школи вирішує, до якого класу буде зарахований учень. Середня освіта безкоштовна. 

У Римаржові (Rýmařov) можна навчатися в гімназії чи загальноосвітній школі за спеціальністю 

«Спортивно-оздоровчий масажист», або за фахом кухар-офіціант та ремонтник 

сільськогосподарської техніки. 

Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov (Гімназія та середня професійна школа): 

www.gymsosrym.cz 

 

Дозвілля 

Центр дозвілля 

Центр дозвілля (SVČ) пропонує спортивні, культурні та хобі-заходи для дітей та дорослих, а також 

можна приєднатися до обраної групи протягом навчального року. Тут сплачується плата за 

навчання, директор школи може прийняти рішення про відмову від неї. 

Středisko volného času Rýmařov (Центр дозвілля): www.svcrymarov.cz 

Початкова художня школа           

Основна художня школа (ZUŠ) пропонує художню освіту в галузі музики, танцю, мистецтва та 

літературної драми. Також у навчальному році є можливість вступити до художньої школи. 

Тут сплачується плата за навчання, директор школи може прийняти рішення про відмову від 

неї. 

Základní umělecká škola Rýmařov (Основна художня школа): www.zusrymarov.cz  

http://www.msrymarov.cz/
http://www.gymsosrym.cz/
http://www.svcrymarov.cz/
http://www.zusrymarov.cz/

