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Вступ 
 
Шановні батьки, законні представники,  
 
Ми хотіли б коротко і ясно поінформувати вас про все, що чекає на вас і вашу дитину в нашій 
початковій школі. У цьому посібнику ви знайдете відповіді на найважливіші питання про: 

• правила обов'язкової шкільної освіти у Чеській Республіці, 
• принципи співпраці та спілкування зі школою, 
• способи підтримки розвитку вашої дитини 

У Чеській Республіці обов'язкова шкільна освіта починається у віці 6 років та зазвичай триває 
9 років. Ми знаємо, що у вашої дитини інша рідна мова, ніж у нас. Тому ми приділяємо велику 
увагу не лише дитині, але й вам.  
 
Ми хочемо запобігти непорозумінням і знайти спільну мову.  
 
Ми знаємо, що зараз не всі приїжджають до Чехії за щасливих обставин. Ми готові до того, що 
спочатку можемо не розуміти один одного. Якщо це на перших порах необхідно, не проблема 
домовитися про присутність перекладача. Ми сподіваємося, що згодом ви і ваша дитина 
розумітимете все, що відбувається в школі, і що нам буде приємно зустрічатися один з одним. 
 
Цей довідник включає і список базових слів і фраз, пов'язаних з чеською освітою. Знаючи їх, вам 
буде простіше. Будь ласка, не соромтеся звертатися до нас із питаннями. Популярне чеське 
прислів'я говорить: «Краще запитати, ніж помилитись». Тому будьте готові, що ми можемо теж 
зв'язуватися з вами, адже нам небайдужа освіта вашої дитини. 
 
Бажаємо вам щасливого життя в Чехії! 
 
Початкова школа та дитячий садок, Прага 8, Dolákova 1, Прага 8 
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Як до нас дістатися 
 

 

 
 
Початкова школа та дитячий садок, Прага 8, Dolákova 1 
Dolákova 1/555 
181 00 Прага 8  
 
Як до насдістатися? 
 
Автобуси № 200, 102, 236 – зупинка Sídliště Bohnice 
Варіанти паркування – безкоштовні місця для паркування біля школи 
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Організація навчального року 
У Чехії навчальний рік починається 1 вересня та закінчується 31 серпня наступного 
календарного року (згідно із Законом «Про освіту»). Навчальний рік ділиться на два періоди 
(семестри): зимовий семестр триває з 1 вересня до 31 січня, літній семестр – з 1 лютого до 
31 серпня. Навчальний рік ділиться на навчальний період, який триває 10 місяців (до 
30 червня), та шкільні канікули – останні два місяці навчального року (липень та серпень) 
є т.зв. головними літніми канікулами. В останні два тижні серпня можуть проходити деякі 
іспити, найчастіше перескладання тощо. Учні ходять до школи з понеділка по п'ятницю. 
Початок занять в школі є о 8.00, школа не працює у вихідні (суботи та неділі), державні свята та 
канікули. У виняткових випадках директор школи може оголосити позачерговий відгул.  
 
Список днів із державними святами з початку навчального року (якщо він випадає на будній 
день, тобто з понеділка по п'ятницю, учні залишаються вдома):   

• 28 вересня (День чеської державності)  
• 28 жовтня (День заснування Чехословаччини) – часто є частиною осінніх канікул  
• 17 листопада (День боротьби за свободу та демократію) 
• 24 - 26 грудня (різдвяні канікули) – складова частина різдвяних канікул  
• 1 січня (Новий рік + День відновлення незалежної чеської держави) – складова частина 

різдвяних канікул 
• березень або квітень (Страсна п'ятниця та Великодній понеділок) – дата щоразу різна, 

Чехія святкує католицький, а не православний Великдень, і це свято є частиною 
великодніх канікул 

• 1 травня (День праці) 
• 8 травня (День Перемоги)  
• 5 - 6 липня (День святих Кирила та Мефодія та День спалення Яна Гуса) – частина літніх 

канікул 
 
Перелік канікул (канікули – це дні, коли протягом навчального року у школах не проходять 
заняття): 

• осінні канікули (зазвичай у четвер та п'ятницю тижня, на який припадає державне свято 
28 жовтня) 

• різдвяні канікули (починаються не пізніше 23 грудня та закінчуються не раніше 2 січня) 
• весняні канікули (зазвичай тривають тиждень, дати кожен рік різні – лютий/березень) 
• великодні канікули (тривають на Великдень з четверга до понеділка) 
• літні канікули (тривають липень і серпень)  
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У нашій школі точний розклад канікул завжди можна знайти за цим посиланням: 
www.zernosecka.cz/skola/skolni-kalendar. 
 
Батьківскі збори зазвичай проводяться 4 рази на рік, в тому числі 2 рази – у формі консультацій, 
заснованих на індивідуальних потребах учнів, батьків або вчителів.  
Різдвяний ярмарок – збори батьків, дітей та вчителів у приємній передріздвяній атмосфері, 
з можливістю придбати вироби від дітей. Ярмарок зазвичай проводиться у першій половині 
грудня. 
День відкритих дверей – «Віконце до навчання». Школа надає батькам можливість відвідати 
школу у навчальний час та ознайомитись з ходом навчального процесу. «Віконце до навчання» 
зазвичай проводиться в березні. 
 
Поїздки, екскурсії, відвідування театрів та музеїв плануються постійно протягом усього 
навчального року. 
 

Чеська система освіти 
У Чехії освіта для дітей є обов'язковою в останній рік відвідування дитячого садка та протягом 
дев'яти років початкової школи (обов'язкова шкільна освіта).  
 
Освіта у «державних школах» надається безкоштовно. Це означає, що в школі немає плати за 
навчання: батьки оплачують лише вартість харчування, шкільне приладдя (портфель, 
канцелярські товари, форму для фізкультури тощо) або шкільні заходи (наприклад, квитки до 
театру). Однак є й винятки, наприклад, плата за навчання у державних дитсадках (ця плата 
стягується за навчання в дитсадку, крім останнього року перед вступом до початкової школи, 
але вона є відносно невелика). Батьки можуть вибрати школу для своєї дитини на свій розсуд, 
не обов'язково прив'язуватися до місця проживання (дитина не повинна ходити до найближчої 
школи). Проте кожна державна школа зобов'язана віддавати перевагу дітям із закріплених за 
школою вулиць – тобто дітям, постійна адреса яких належить до цієї школи. Вулиці, закріплені 
за нашою школою, можна знайти тут www.zsdolakova.cz/wp-content/uploads/2021/01/SPÁDOVÉ-
ULICE-ZŚ-DOLÁKOVA.pdf. Крім того, можна обрати не лише державну, а й приватну школу. 
Приватні дитячі садки та школи зазвичай стягують плату за навчання. 
 
Освіта здійснюється на таких рівнях:  

• дитячий садок (діти від 2 до 6 років),  
• початкова школа (приблизно від 6 до 15 років),  
• середня школа (приблизно від 15 до 19 років),  
• професійно-технічний або вищий навчальний заклад (приблизно з 19 років). 

http://www.zernosecka.cz/skola/skolni-kalendar
http://www.zsdolakova.cz/wp-content/uploads/2021/01/SP%C3%81DOV%C3%89-ULICE-Z%C5%9A-DOL%C3%81KOVA.pdf
http://www.zsdolakova.cz/wp-content/uploads/2021/01/SP%C3%81DOV%C3%89-ULICE-Z%C5%9A-DOL%C3%81KOVA.pdf


 
 
 
 

6 
 
 

Metodická příručka pro práci s žáky s OMJ, 
reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001441 

 
Навчання у дитячому садку та початковій школі здійснюється в очній формі (діти фізично 
відвідують заклад). Чеське законодавство допускає індивідуальне навчання (дитина здобуває 
освіту вдома та відвідує школу лише для складання іспитів). У разі вимоги індивідуальне 
навчання дитини цю заявку слід подати керівництву школи. Наступний крок – складання 
конкретними викладачами індивідуального плану навчання, в якому вказується, як 
оцінюватимуться та перевірятимуться знання. 
 
Оцінювання учнів 
Правила оцінювання учнів ґрунтуються на чинному законодавстві та на правилах оцінювання, 
викладених у статуті школи (правила класифікації). Оцінювання проводиться вчителями 
самостійно або внаслідок спільної роботи вчителів. Оцінюються не лише результати навчання 
(усні та письмові іспити, письмові роботи, самостійні роботи тощо), а й окремо оцінюється 
поведінка. Оцінювання проводиться постійно. Учні оцінюються за успішністю (наскільки 
успішно вони навчалися) та за поведінкою. Успішність оцінюється за балами – 1, 2, 3, 4, 5. 
Оцінка 1 – найкраща, а 5 – найгірша. Також бувають усні оцінки, коли вчитель не ставить 
позначку, але коментує, як учень упорався із завданням. Особливо у дітей молодшого віку 
можна зустріти графічні оцінки (наприклад, коли учень впорався із завданням, у його зошиті 
з'являється картинка або смайлик). 
 
Два рази у навчальний рік учні отримують табель успішності, в якому узагальнюються їхні 
навчальні здобутки за минулий семестр. Табель є офіційним документом. У табелі ви побачите 
не лише оцінки за окремі предмети, а й за поведінку. У разі оцінок учні також отримують 
оцінки в табелі за шкалою від 1 до 5 з предметів. Поведінка оцінюється за шкалою від 1 до 3. 
Знижена оцінка з поведінки (тобто 2 чи 3) свідчить про серйозні проблеми з поведінкою. Також 
учень може отримати в табелі з деяких або всіх предметів лише усну позначку. Якщо наприкінці 
навчального року (наприкінці червня) учень отримує з одного або двох предметів оцінку «5», то 
після закінчення головних канікул (зазвичай наприкінці серпня) він складає повторний іспит 
з цього предмета чи предметів перед комісією вчителів. Якщо учень не здав хоча б один 
предмет на цьому іспиті з комісією або отримав  хоча б з трьох предметів у табелі оцінку 5, він 
повинен залишитися на другий рік (наприклад, учень 7-го класу не перейде до 8-го класу зі 
своїми однокласниками з вересня, але залишиться в 7-му класі). Залишатися на другий рік 
протягом всього навчання можна лише двічі . На 1 ступені (1 - 5 клас) та на 2 ступені (6 - 9 клас) 
– завжди один раз.   
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Спілкування зі школою 

Телефон: +420 233 554 720 

Контактна адреса електронної пошти: info@dolakova.cz 

Інформаційна електронна скринька («датова схранка»): xep27pq 

Важливі контакти 

У разі виникнення будь-яких проблем або неясностей, будь ласка, в першу чергу зв'яжіться 
з класним керівником електронною поштою або повідомленням через електронний щоденник. 
У разі потреби можна використати номер телефону шкільного офісу. 

Керівництво школи 

Директор школи: Mgr. Ева Рендлова, адреса електронної пошти: eva.rendlova@dolakova.cz  

Заступник для 1 ступеня: Mgr. Івета Йіндржіхова, адреса електронної пошти: 
iveta.jindrichova@dolakova.cz  

Заступник для 2 ступеня: Mgr. Маріe Губалькова, адреса електронної пошти: 
marie.hubalkova@dolakova.cz 

Контакти допоміжних співробітників 

Завгосп: Bc. Рената Бачковська, адреса електронної пошти: renata.backovska@dolakova.cz 

Директор шкільної їдальні: Емиліе Благова, адреса електронної пошти: jidelna@dolakova.cz, tel: 
233 554 766 

Інші важливі контакти 

Щоб підтримати співпрацю між вами та нашою школою, у школі та за її межами може бути 
спеціально призначений персонал. Координатор з адаптації може допомогти вам у школі та 
приділятиме першочергову увагу адаптації вас та вашої дитини. Координатор з адаптації 
допомагає вам спілкуватися з вчителями в школі. 

Важливою людиною при спілкуванні є класний керівник. Коротко кажучи, це менеджер класу, 
який відвідує ваша дитина. Він має своєчасно дізнаватися про хворобу вашої дитини та про все 

mailto:info@dolakova.cz
mailto:vera.jakesova@dolakova.cz
mailto:iveta.jindrichova@dolakova.cz
mailto:eva.rendlova@dolakova.cz
mailto:renata.backovska@dolakova.cz
mailto:jidelna@dolakova.cz
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важливе. Від нього ви отримуватимете важливу інформацію про успішність або позакласні 
заходи, він може бути сполучною ланкою у спілкуванні з іншими вчителями.  
 
У нашій школі ви знайдете таких консультантів, як шкільний психолог  Mgr. Луціе 
Маннгеймова (psycholog@dolakova.cz), абометодист-консультант – Mgr. Дана Піларжова 
(dana.pilarova@dolakova.cz). До них також можна звертатися за допомогою або порадою. Вони 
можуть і не знати відповіді або не обов'язково зможуть допомогти вам, але вони можуть 
направити вас до співробітника, який може надати вам необхідну підтримку.  
 
Допомогти вам спілкуватися з нашою школою можуть і інші організації, які займаються 
проблематикою учнів з іншою рідною мовою.  Наприклад, рекомендуємо звернутися до 
організації META o.p.s. (www.meta-ops.eu) або Центр для інтеграції іноземців (www.cicops.cz).  
 
Для зв'язку з персоналом нашої школи, будь ласка, використовуйте лише офіційні канали 
(шкільна електронна пошта вчителя, робочий телефон). Не рекомендуємо зв'язуватися 
з викладачем, використовуючи його особисті контакти (номер телефону або електронну пошту), 
які він вам не надав. Ми також рекомендуємо вступати в контакт тільки в робочий час вчителя 
(не слід дзвонити ввечері або у вихідні дні). 
 
У школах також є інформаційні дошки для батьків, де розміщується важлива інформація. Наша 
школа розміщує цю інформацію біля головного входу та на головній сторінці сайту 
www.dolakova.cz.  
 

Потреби школи, потреби батьків 
Основою ефективної співпраці між сім'єю та школою є спілкування. Крім мовного бар'єру, на 
спілкування можуть впливати різні освітні потреби школи та сім'ї. Що школа очікує від батьків, 
що батьки очікують від школи. Рекомендуємо прояснити ці питання до початку навчання 
дитини у школі, оскільки з'ясування потреб дозволить уникнути ускладнень при подальшій 
співпраці. Тому не бійтеся запитувати, що школа вимагає від вас, а що вона від вас очікує. 
Основні очікування та потреби школи включають активний підхід та інтерес до освіти з боку 
батьків та учнів. У перші дні та тижні навчання у школі слід подбати про регулярну підготовку 
шкільного приладдя, оперативне вирішення будь-яких неясностей чи проблем, а також про 
спільну роботу з максимально ефективного залучення учня до навчального процесу у класі та 
в колективі. 
  

mailto:psycholog@dolakova.cz
mailto:dana.pilarova@dolakova.cz
http://www.meta-ops.eu/
http://www.cicops.cz/
http://www.dolakova.cz/
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Правила, права та обов'язки 
Статут школи 
Кожна школа має свої внутрішні правила, які називаються статутом школи. Він діє не тільки для 
учнів та працівників, але й для батьків та відвідувачів школи. У ньому містяться як їхні права, так 
і обов'язки. Статут нашої школи міститься на адресі www.zsdolakova.cz/wp-
content/uploads/2020/09/skolni_rad_2019_20.pdf.  
 
Важливо ознайомитись із змістом статуту школи. Він є обов'язковим для вас як для батька. 
Мало коли статут школи складається іншою мовою, ніж чеська. Хоча кожна школа створює свій 
власний статут, як правило, крім прав та обов'язків, згаданих вище, він також містить 
інформацію про роботу школи (час роботи школи, час початку занять, розклад занять), умови 
забезпечення безпеки та здоров'я учнів та їх захисту від поганої поведінки та актів 
дискримінації, ворожнечі чи насильства, правила оцінювання учнів, правила виправдання 
відсутності дітей на заняттях (батьки завжди повинні обґрунтовувати відсутність дитини у 
школі).  
 
У разі недотримання цих правил ситуація вирішується (наприклад, при незначних проблемах – 
записом в щоденнику, який є письмовим попередженням про неналежну поведінку, 
направленим батькам), доганою за менш серйозні провини, та, нарешті, доганою класного 
керівника та доганою директора школи – за серйозні порушення правил . Фізичні покарання 
у чеських школах заборонені. Крім існування дисциплінарних заходів, учні можуть бути 
нагороджені похвалою класного керівника або директора школи за зразкову поведінку, значні 
успіхи у навчанні, виконання виняткових завдань, участь у презентуванні школи, акти героїзму 
та людинолюбства тощо. 
 
Інші правила 
Крім статуту школи, ви можете зустрітися з іншими правилами внутрішнього розпорядку 
в школі. Знову ж таки, вам необхідно ознайомитися з їх формулюваннями, оскільки вони також 
є обов'язковими для батьків. Це можуть бути правила внутрішнього розпорядку шкільної 
дружини, шкільної їдальні. Якщо на території школи є сад або спортивний майданчик, там 
також діють свої правила та норми, що регулюють їхню експлуатацію. 
 
Також можна зустрітися з правилами класу. Ці правила встановлюються учнями конкретного 
класу разом із класним керівником. Створення правил класу не є обов'язковим, тому деякі 
класи їх не мають, а інші – мають. Вони містять основні правила поведінки у класі, наприклад: 
ввічливо розмовляти, прибирати всі свої речі зі столів після уроків, звертатися один до одного 
на ім'я. 

https://www.zsdolakova.cz/wp-content/uploads/2020/09/skolni_rad_2019_20.pdf
https://www.zsdolakova.cz/wp-content/uploads/2020/09/skolni_rad_2019_20.pdf
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У нашій школі ми дотримуємося ввічливої, терпимої та уважної поведінки, заснованої на 
взаємній довірі та повазі. Конкретні правила поведінки викладені в статуту школі (знаходяться 
на сайті школи), з якими ви повинні ознайомитись заздалегідь. Правила, викладені у статуті 
школи, є обов'язковими для батьків та учнів.   
 

Обов'язки дітей та батьків 
Учень відвідує всі уроки школи. Якщо він не може відвідати деякий урок, батько повинен 
написати виправдання у його щоденнику. 
 
Почнемо з відповідного одягу. Дитина має приходити до школи одягненою відповідним чином 
і чистою. Учні не носять форму: вони одягаються відповідно до свого стилю. Заборонено лише 
одяг, який містить елементи ненависті або дискримінації (наприклад, недоречні написи на 
футболках, одяг із зображеннями агресивних висловлювань). Батьки також повинні 
забезпечити відповідне перевдягання (учні переодягаються у роздягальнях після приходу до 
школи), також потрібний спортивний одяг та взуття для занять фізкультурою.  
 
Як уже згадувалося, хоча обов'язкова шкільна освіта в Чеській Республіці не передбачає плати 
за навчання, батьки все же таки несуть певні фінансові витрати (забезпечення матеріальних 
потреб дитини під час навчання у школі).  
 
Фінансові витрати також включають шкільне приладдя, яке діти носять у портфелях (старші діти 
– в рюкзаках). Батьки повинні надати письмове приладдя (олівці, ручки), художні матеріали 
(фарби, пензлі, паперові блоки, кольоровий папір, захист парти від забруднення), креслярські 
приладдя (лінійки, циркулі), зошити. Батьки отримають список усіх специфічних предметів, які 
знадобляться учню протягом навчального року, від класного керівника на орієнтаційній зустрічі 
перед зарахуванням учня. У початковій школі учні не купують власні підручники: їх позичає 
школа. Підручники повертаються наприкінці навчального року. У класі часто використовуються 
не тільки підручники, а й робочі зошити, в яких учні пишуть та які зазвичай оплачуються 
батьками. 
 
 
Батьки також оплачують шкільне харчування, яке є добровільним. У початковій школі учні 
обідають у шкільній їдальні, див. www.zsdolakova.cz/charakteristika-skoly/skolni-jidelna. Інші 
витрати включать також відвідування театральних вистав, екскурсії, курсів плавання та катання 
на лижах, плата за школу на відкритому повітрі тощо. 

https://www.zsdolakova.cz/charakteristika-skoly/skolni-jidelna/
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Неписані правила  
Хоча ми вже зазначили, що робота школи регулюється письмовими правилами, такими як 
статут школи, існують, звісно, й соціальні правила. Згадаймо деякі з них.  
 
Почнемо зі звернення до працівників школи. До них завжди звертаємося на ви. Ми 
звертаємося до них не на ім'я та прізвище, а у формі «пан/пані» (в т.ч. до незамужніх жінок) + 
посада: «Пане вчителю / пані вчителько». Педагоги школи – це не тільки вчителі: це, 
наприклад, і помічники чи вихователі шкільної дружини: «Пане помічнику / пані помічнице»; 
«Пане вихователю / пані вихователько». Те саме стосується керівництва школи: «Пане 
директоре / пані директрисо»; «Пане заступнику / пані заступнице». Академічний титул (титул, 
який вказується до або після імені, наприклад, Mgr. – магістр) при зверненні не вживається . 
 
Звернення невіддільне від привітання. Завжди доречно вітати («Добрий день») не тільки 
вчителів, а й інших співробітників школи при  першій зустрічі з ними в конкретний день. Коли 
ви зустрітите цю людину, скажімо, за годину, ви вже не вітаєтеся з нею; досить посмішки, 
зорового контакту чи кивка головою. Ми також заохочуємо дітей вітатись один з одним. 
 
Батьки можуть відчувати незручність при відвідуванні школи прямо на вході – через 
перевзування. При вході до початкової школи, не потрібно знімати взуття чи носити своє змінне 
взуття Вас можуть попросити одягнути підготовлені бахили. Взуття знімається тільки 
у виняткових випадках, наприклад, при вході в клас по килиму. 
 
Добре було б підготувати дитину до того, що наприкінці навчального року, коли вручатимуться 
табелі успішності, вона принесе класному керівнику невелику річ. Часто це буває букет із 
зрізаних квітів. Це може бути шоколад, цукерки або інший невеликий подарунок, який 
висловлює подяку. Алкогольні напої та тютюнові вироби приносити недоречно . Також можна 
подякувати іншим учителям, з якими учні чи батьки підтримують стосунки (наприклад, учитель 
приділяв дитині додатковий час, координатор з адаптації працював з дитиною весь рік). 
У деяких класах діти дарують один одному невеликі подарунки в останній навчальній день 
перед Різдвом. Це слід уточнювати у класного керівника.  
 
У чеських школах цікавий підхід до святкування днів народження дітей. У день свого дня 
народження (або іменин – на цей день припадає ім'я дитини за чеським календарем, 
наприклад, іменини Марти – 29 липня) або, якщо день народження припадає на вихідний – 
в найближчий попередній або наступний навчальний день – дитина принесе цукерки (або інше 
частування) та на перерві роздасть їх своїм однокласникам. 
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Що очікується від батьків? 
Батьки несуть юридичну відповідальність за освіту своєї дитини. Хоча дитина відвідує школу, це 
не означає, що батько не повинен цікавитись її освітою. Він має виявляти інтерес до освіти своєї 
дитини та підтримувати зв'язок зі школою. Можна користуватися консультаційними годинами 
викладачів, призначати особисті зустрічі (не рекомендується звертатися до викладачів за 
великими консультаціями без попередньої домовленості), відвідувати батьківські збори, 
підтримувати зв'язок електронною поштою.  
 
Наша школа має віддалений доступ до системи «Бакалавр», в якій вчителі не тільки постійно 
записують оцінки, але і вводять важливу інформацію для батьків. Якщо ваша школа 
використовує цю систему, вам буде надано доступ до неї. Необхідно регулярно перевіряти її, 
щоб не пропустити важливу інформацію.  
 
Також незайвим буде надати дитині блокнот для запису домашнього завдання. Дітям зазвичай 
даються домашні завдання (наприклад, відпрацювати пройдений матеріал, підготувати проект) 
або вказівки від вчителя (наприклад, принести навчальні матеріали). Знову ж таки, 
рекомендується перевіряти ці блокноти щодня, особливо у молодших дітей, щоб ви могли 
стежити за виконанням домашнього завдання. 
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Що пропонує школа учням та батькам? 
 
Дні відкритих дверей 
Дні відкритих дверей – це ще один спосіб познайомитися зі школою та краще дізнатися про її 
обстановку. Вони призначені не тільки для батьків учнів, які вже відвідують школу, але й для 
тих, хто зацікавлений у навчанні у школі, а також для широкої громадськості. Хід дня або днів 
відкритих дверей зазвичай включає екскурсію по школі, зустріч з вчителями та керівництвом 
школи, виступи учнів (виконання пісень, сценки тощо). 
 
Дата проведення днів відкритих дверей завжди публікується заздалегідь на сайті школи. Участь 
у дні відкритих дверей не вимагає реєстрації та є виключно добровільною. 
 
Батьківські збори 
Батьківські збори – це одна з форм спілкування між вчителями, особливо класним керівником, 
та батьками учнів. Інколи вони бувають вже в дитсадку, але характерними є для початкової 
школи. Батьківські збори у нашій школі зазвичай проводяться чотири рази на рік. Школа завжди 
інформує вас про дати цих зустрічей за допомогою електронного щоденника; дати зустрічей 
також можна знайти на шкільному сайті. Ці зустрічі можуть відбуватися у формі групових зборів 
батьків та класного керівника. Класний керівник інформує батьків про те, що вже сталося, що 
станеться у навчальному році, і оцінює навчальний процес учнів класу в цілому. На цих 
групових зустрічах класний керівник ніколи не говорить про конкретну дитину. Крім класного 
керівника на батьківських зборах може бути інший член педагогічного колективу школи. Іншою 
формою зустрічі з батьками є можливість коротких індивідуальних зустрічей з учителем 
у спеціально відведеному місці у школі (наприклад, у класі, учительській). Тут ви вже можете 
поговорити з учителем про свою дитину. Часто цей варіант індивідуальної консультації слідує 
за груповою зустріччю. Батьківські збори зазвичай проводяться в другій половині дня або 
в підвечір. 
 
Участь батьків у позакласних заходах 
Крім навчання, у школах проводяться заходи, в яких ви як батьки можете брати активну участь. 
Йдеться не про те, щоб прийти на шкільну виставу чи виставку робіт учнів, а про можливість 
щось спробувати, щось пережити. Це може бути спільне виробляння предметів, зустрічі 
у шкільному саду, запуск повітряних зміїв тощо. Вам точно сподобається брати участь у цих 
заходах: ви спробуєте щось нове разом зі своєю дитиною, але також краще дізнаєтесь про 
школу, вчителів та батьків інших дітей. Ці зустрічі зазвичай безкоштовні.  
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Освітні заходи для батьків  
У деяких школах існують освітні програми для батьків на певні теми. Ці зустрічі не забирають 
багато часу. Теми обираються відповідно до потреб школи та батьків. Наприклад: допомога 
дитині у підготовці до школи в домашній обстановці, правильні навички сидіння та писання, 
виховні труднощі при дозвіллі дітей тощо. Школа завжди наперед публікує дати цих зустрічей. 
Рекомендуємо відвідати. Крім того, для батьків вони зазвичай безкоштовні. 
 
Шкільні гуртки та інші групи за інтересами 
Рекомендуємо приєднатися до шкільних гуртків, де діти можуть займатися чеською мовою, 
у тому числі в неформальній обстановці. У школі або за її межами діти можуть відвідувати 
гуртки (групи за інтересами) Гуртки не є обов'язковими: дитина обирає конкретний гурток 
відповідно до своїх інтересів. Гуртки зазвичай платні, хоча вартість шкільних гуртків зазвичай не 
висока. Оплата завжди провадиться заздалегідь за певний період (семестр, повний навчальний 
рік). Бувають спортивні гуртки (спортивні ігри, флорбол, волейбол, туристичні), художні 
(мистецтво, спів, гра на інструменті, драматичний, танці, кераміка) та інші гуртки (настільні ігри, 
логічний клуб, іноземні мови, інформатика, рукоділля, геокешінг). Зайняття в гуртках 
проводяться у другій половині дня у навчальний час. 
 
Гуртки проводяться не лише у школі, а й у інших установах (початкові школи мистецтв, центри 
дозвілля тощо.). 
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Часті питання та відповіді (FAQ) 
 
У скільки я маю привести свою дитину до школи? 
Заняття зазвичай починаються о 8.00 ранку. Школа відкрита з 7.40 ранку. Рекомендуємо 
приходити до школи вчасно (щонайменше за 15 хвилин до початку занять). 
 
Чи можу я увійти на територію школи? 
Ні, батькам не дозволяється входити на територію школи. Якщо у вас призначена зустріч 
з учителем, він чекатиме вас біля входу до школи у вказаний час. 
 
Чи надається харчування моїй дитині в школі? 
Діти можуть вибрати один із двох обідів у школі. Ця послуга платна, і батько повинен оплатити 
обід дитини. Важливо забезпечити дітей закусками та напоями з дому на першу половину дня. 
 
Що моя дитина повинна регулярно приносити до школи? 
Шкільний рюкзак, пенал, книги та зошити відповідно до розкладу, закуски, напої, ключ від 
скриньки, чіп для обіду. 
 
Чи може дитина повертатися додому після школи сама? 
Так. Старші діти залишають школу самостійно. Однак батьки можуть, якщо бажають, також 
чекати їх за межами школи. Для дітей молодшого віку (до 3 класу) рекомендуємо відвідувати 
шкільну дружину та забирати дітей особисто. 

 
Додатки, форми тощо 
 
Заявка про звільнення від занять – якщо учня необхідно звільнити від занять на відносно 
тривалий термін (одужання, відпустка, яка не співпадає зі шкільними канікулами). Форму слід 
подати не пізніше ніж за тиждень до від'їзду. 
Форма реєстрації на харчування – для реєстрації учня на харчування у шкільній їдальні. Батько 
повинен бути ознайомлений із системою замовлення, скасування та оплати обідів. Форму 
необхідно здати перед початком навчання в школі. 
Форма реєстрації до шкільної дружини – для реєстрації учня до шкільної дружини. Батько 
повинен бути проінформований про роботу до шкільної дружини та порядку забирання дитини 
законним опікуном або іншою уповноваженою особою. Форму необхідно здати на початку 
навчального року або при початку навчання учня в школі. 
Згода на GDPR – дозвіл на публікацію на сайті школи фотографій, зроблених на шкільних 
заходах. Форма здається перед початком навчання в школі. 
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Заява про відсутність інфекційних захворювань – для підтвердження того, що учень не має 
інфекцій. Форма здається перед початком навчання в школі.  
 
Всі форми можна завантажити на сайті www.dolakova.cz.  
 
У нашій школі батьки заповнюють лише вступну форму Заявки про прийом до початкової 
школи. При необхідності – Заявку про дозвіл на відстрочку обов'язкового відвідування школи та 
Згоду на обстеження в ППК (педагогічно-психологічній консультації). 
 

Фрази, словничок 
Словничок 
Моя дитина / мої діти / родинні стосунки 
моя донька 
мій син 
старша дитина 
молодша дитина 
брати і сестри 
бабуся / дідусь 
мати, мама / батько, тата 
тітка / дядько 
законний опікун 
 
Люди у школі  
учень, учні 
однокласник 
вчитель 
класний керівник – основний контакт для батьків та учнів, надає підтримку своєму класу, 
вирішує освітні чи виховні проблеми, піклується про атмосферу класі 
вчитель-предметник 
асистент викладача – надає підтримку учням з особливими освітніми потребами 
директор школи – затверджує рішення про пропуск учнем зайнять на термін більше 3 днів, 
розглядає будь-які проблеми чи питання батьків на найвищому рівні 
заступник керівника – видає важливі документи, наприклад, довідки про навчання, проводить 
інспекційні заходи  
методист-консультант – займається питаннями та проблемами освіти, надає підтримку та 
допомогу у виборі наступного навчального закладу 

http://www.dolakova.cz/
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методист з профілактики– займається профілактикою ризикованої поведінки та явищ у школі та 
за її межами, відповідає на пропозиції батьків чи учнів 
спеціальний педагог – забезпечує спеціальну педагогічну допомогу учням з особливими 
освітніми потребами (дислексія, дисграфія, дискалькулія тощо) 
шкільний психолог – надає індивідуальну та групову психологічну допомогу та підтримку учням 
школи або класних колективів відповідно до поточних потреб 
завгосп – вирішує технічні питання, пов'язані з роботою школи, видає дублікати від втрачених 
ключів від скриньок 
кухарка  
прибиральник 
перекладач – надає підтримку учням – перекладає усне пояснення вчителя на їхню рідну мову 
 
Шкільні предмети 
чеська мова 
математика 
іноземна мова / англійська (з 1-го класу) / німецька (з 7-го класу)  
історія 
географія 
фізика 
хімія 
початкове навчання / природничі науки / природознавство 
краєзнавство 
інформатика 
музична освіта 
громадянська освіта 
етика 
сімейна освіта 
фізкультура 
образотворче мистецтво 
практичні/робочі заходи 
 
Місця у школі 
роздягальня, скринька для одягу, ключ / чіп від скриньки для одягу 
коридор 
класна кімната, класна кімната даного класу 
кабінет 
туалет, WC 
шкільна їдальня 
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спортзал 
професійні класи 
майстерні 
 
Речі у школі 
Лави 
кафедра 
стільці 
дошка  
крейда 
вікно 
губка на дошці 
ганчірка 
дошка оголошень 
розклад уроків 
дзвінок 
дезінфекція / тест на COVID / набір для тестування 
 
Інші шкільні терміни 
перерва 
примітка 
похвала 
зауваження 
догана 
табель успішності 
репетиторство 
незадовільна оцінка за поведінку 
умовне виключення зі школи 
канікули 
домашнє завдання 
підготовка до уроку 
підготовка до занять 
обґрунтування відсутності 
пропуск без поважної причини 
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Фрази 
Обґрунтування відсутності 
Доброго дня, я вибачаюсь за те, що (ім'я дитини) не прийшов(-ла) на зайняття через хворобу / 
застуду / нудоту / відвідування лікаря / те, що не працює Wi-Fi / сімейні обставини. 
Доброго дня, (ім'я дитини) все ще хворіє, він/вона, ймовірно, прийде у (понеділок, вівторок 
тощо).  
Доброго дня, я прошу звільнити (ім'я дитини) від занять фізкультурою за медичними 
показаннями. Додаю копію довідки від лікаря. 
 
Загальні повідомлення 
Доброго дня, я не зрозумів(-ла) ваше останнє повідомлення, чи не могли б ви пояснити його ще 
раз?   
Доброго дня, у (ім'я дитини) проблема в класному колективі, будь ласка, допоможіть мені 
вирішити цю проблему.   
Добрий день, ми їдемо у відпустку, мені потрібно повідомити цю відсутність, як мені вчинити, 
будь ласка?   
Будь ласка, звільніть (ім'я дитини) від фізкультури на тиждень /2 тижні/ інший період, він / вона 
одужує після хвороби. Дякую.   
Ми маємо труднощі із завданням з чеської мови, яке було задано у вівторок (твір на тему 
«Погода в Європі»). Чи могли б ви допомогти нам та пояснити завдання?   
 

Класифікація / оцінка 
Доброго дня, я хотів(-ла) би дізнатися, яку оцінку матиме мій син / моя дочка (ім'я дитини) 
з вашого предмету. 
Доброго дня, я хотів(-ла) порадитися, що потрібно зробити для того, щоб мій син / моя дочка 
покращили свої знання з вашого предмета.  
 

Домовлення зустрічі 
Доброго дня, я хотів(-ла) би організувати з вами особисту зустріч. Будь ласка, повідомте мені, 
коли я можу прийти.   
Доброго дня, я хотів(-ла) б скористатися можливістю для мого сина/дочки відвідувати 
шкільного психолога, методиста-консультанта, гурток (вказати гурток). 
Пане вчителю / Пані вчителько, мені потрібна ваша допомога, порада...   
 

Фактичні повідомлення 
Я прошу відпустити свою дочку / свого сина через хворобу.   
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Будь ласка, відпустіть мою дочку / мого сина о 9.40, ми йдемо до лікаря. Я нестиму особисту 
відповідальність за свою дитину після залишення нею школи.   
Будь ласка, надішліть домашні завдання.   
Будь ласка, підтвердіть, що ви прочитали це повідомлення.   
Я записую / припиняю реєстрацію (ім'я дитини) до гуртка / в гуртці чеської мови для іноземців / 
мистецтва / флорболу тощо. 
 

Може з'явитися в повідомленнях вчителів 
Суму у розмірі 200 чеських крон слід заплатити до 5 жовтня.   
Зустріч – о 7.30 перед школою.   
Заняття 15 червня розпочинаються / закінчуються об 11.40.   
Завтра ми йдемо до театру / зоопарк / на виставку, учні повинні взяти з собою 100 крон, квитки 
на громадський транспорт, закуски та напої. Повернення буде приблизно о 14.00, у дітей, 
зареєстрованих на харчування, залишиться час на обід.  
Будь ласка, скасуйте свої обіди. 
Ваша дитина добре справляється / погано справляється / зовсім не справляється зі своїми 
шкільними обов'язками. 
Інформаційна зустріч з приводу поїздки зі школою відбудеться 15 травня о 17.00 у класі 8С.   
Будь ласка, уважно записуйте відсутність вашого учня у лист з обґрунтуванням відсутності.   
Пропоную вам індивідуальну консультацію 3 жовтня о 15.00 у кабінеті історії. Якщо ви 
зацікавлені у зустрічі, але не підходить дата, будь ласка, напишіть електронною поштою. Я 
заберу вас на прохідній школи.  
Ваш син/дочка має можливість відвідувати безкоштовний гурток чеської мови щочетверга 
з 14.00 до 14.45 у кабінеті іноземних мов. Якщо ви зацікавлені, будь ласка, напишіть класному 
керівнику. 
 
 

На закінчення 
Ми розуміємо, що цей посібник обмежений за обсягом і не відповість на всі ваші можливі 
питання. Проте насамкінець ми хотіли б сказати таке: якщо у будь-який момент вам щось 
знадобиться, буде незрозуміло або ви не зможете знайти рішення у довіднику, будь ласка, 
зверніться до нас. Ми чуйні та відкриті. 
 
Також цілком можливо, що система освіти у вашій країні пропонує послуги, які незвичайні для 
нас, і навпаки, або що деякі властивості наших шкіл викликають у вас здивування. Проте кожна 
школа може меншою чи більшою мірою піти назустріч законним представникам та учням, 
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наприклад, у питаннях харчування чи інших культурно-специфічних відмінностях. Але знову 
ж таки: приходьте до нас, розкажіть про свої потреби, і ми намагатимемося їх задовольнити. 
 
І, нарешті, ще одне прохання. Якщо у довіднику є щось незрозуміле або, наприклад, 
неправильно перекладене, будь ласка, повідомте нам про це. Адже на помилках вчаться. 



2022

Projekt Metodická příručka pro práci s žáky s OMJ byl spolufinancován Evropskou unií. 
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