
Терміни зарахування українських дітей  до 1-го класу та 

прийняття учнів до 2-9-х. класів до шкіл у Praha 8 на 2022/2023 

навчальний рік  

 

Більш детальну інформацію ви можете  знайти на відповідних 

веб-сайтах шкіл, які знайдете  за адресою www.praha8.cz -> Občan 

-> Školství -> Školy zřízené MČ -> Základní školy a jejich webové 

adresy. 

 

Школа та дитячий садок Na Slovance, Прага 8, Bedřichovská 1  

Зарахування дітей до 1-х класів: 6 червня 2022 року з 14:00 до 

16:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися). Список знайдете в додатку  (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

Зарахування дітей до  2.-9-х класів: 8 червня 2022 р. з 14:00  до 

16:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

 

Школа, Прага 8, Burešova 14 

Зарахування дітей до 1-х класів: 2 червня 2022 року з 14:00 до 

15:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

Зарахування дітей до  2.-9-х класів: 9 червня 2022 р.  з 13:00 до 

17:00 за розкладом* (для регістрації потрібно зконтролювати 

вулицю проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до 

якої школи можна записатися) . Список знайдете в додатку 

(Mestska-cast-Praha-8-spadove-oblasti) 

* Розклад для 2.-9-х класів буде уточнений  -   розписаний  на часові інтервали  за 

датою народження дітей (ми опублікуємо їх на  сайті школи та розповсюдимо 

окремо  тим, хто порередньо нас контактував) 



Школа та дитячий садок, Прага 8, Dolákovaа 1 

Зарахування дітей до 1-х класів: 6 червня 2022 року з 14:00 до 

17:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

Зарахування дітей до  2.-9-х класів: 6 червня 2022 р. з 14:00 до 

17:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

 

Школа, Прага 8, Glowackého 6 

Зарахування дітей до 1-х класів: 6 червня 2022 року з 14:00 до 

17:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

Зарахування  учнів до  2.-9-х класів: 6 червня 2022 р. з 14:00  до 

17:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школа та дитячий садок Ústavní, Прага 8, Hlivická 1 

Зарахування дітей до 1-х класів: 6 червня 2022 року з 14:00 до 

17:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

Зарахування учнів до  2.-9-х класів: 6 червня 2022 р. з 14:00 до 

17:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися). Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

 

Школа, Прага 8, Hovorčovická 11 

Зарахування дітей до 1-х класів: 6 червня 2022 року з 14:00 до 

17:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

Зарахування учнів до  2.-9-х класів: 7 червня 2022 р. з 14:00 до 

16:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

 

Школа, Прага 8, Libčická 10  

Зарахування дітей до 1-х класів: 6 червня 2022 року з 14:00 до 

17:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

Зарахування учнів до  2.-9-х класів: 6 червня 2022 р. з 14:00 до 

17:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-

castPraha-8-spadove-oblasti 



Школа та дитячий садок, Прага 8, Lyčkovo náměstí 6  

Зарахування дітей до 1-х класів: 7 червня 2022 року з 14:00 до 

18:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

Зарахування учнів до  2.-9-х класів: 7 червня 2022 р. з 14:00 до 

18:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

 

Школа, Прага 8, Na Šutce 28  

Зарахування дітей до 1-х класів: 6 червня 2022 року з 14:00 до 

16:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

Зарахування учнів до  2.-9-х класів: 8 червня 2022 р. з 14:00  до 

16:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

 

Школа, Прага 8, Palmovka 8 

Зарахування дітей до 1-х: 6 червня 2022 року з 14:00 до 16:00    

(для регістрації потрібно зконтролювати вулицю проживання. 

Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи можна 

записатися). Список знайдете в додатку (Mestska-cast-Praha-8-

spadove-oblasti) 

Зарахування учнів до  2.-9-х класів: 6 червня 2022 р. з 14:00 до 

16:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 



Mazurská школа, Прага 8, Svídnická 1а 

Зарахування дітей до 1-х класів: 6 червня 2022 року з 14:00 до 

17:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

Зарахування учнів до  2.-9-х класів: 6 червня 2022 р. з 14:00 до 

17:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

 

Школа та дитячий садок, Прага 8, U Školské zah rady 4 

Для реєстрації та прийняття важливо записатися попередньо 

через електронну пошту zs@uskolskezahrady.cz або 

зателефонувати, якщо ви володієте чеською, за номером 

телефону 284680367.  

Якщо ви не володієте чеською мовою і не маєте перекладача, в 

середу, 8 червня 2022 року та четвер, 9 червня 2022 року, буде 

зарезервований  для вас час з 12:00 до 15:00, коли ми організуємо 

для вас перекладача. 

Якщо ви володієте чеською мовою або маєте можливість взяти 

з собою перекладача, реєстрація та вступ відбудеться  6-10 

червня 2022 року з 12:00 до 15:00 год.  Зарахування стосується 

дітей до 1-х класів, та прийому учнів до 2-9  класів. (для 

регістрації потрібно зконтролювати вулицю проживання. 

Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи можна 

записатися). Список знайдете в додатку (Mestska-cast-Praha-8-

spadove-oblasti) 

 

 

 

 

 



Школа та дитячий садок Petra Strozziho , Прага 8, Za Invalidovnou 3  

Зарахування дітей до 1-х класів: 6 червня 2022 року з 14:00 до 

17:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

 

Зарахування учнів до  2.-9-х класів: 6 червня 2022 р. з 14:00 до 

17:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

 

Школа Bohumila Hrabala , Прага 8, Zenklova 52 

Зарахування дітей до 1-х класів: 8 червня 2022 року з 14:00 до 

16:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

 

Зарахування учнів до  2.-9-х класів: 8 червня 2022 р. з 14:00 до 

16:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в  додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Школа, Прага 8, Žernosecká 3  

Зарахування дітей до 1-х класів: 6 червня 2022 року з 14:00 до 

17:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

 

Зарахування учнів до  2.-9-х класів: 6 червня 2022 р. з 14:00 до 

17:00 (для регістрації потрібно зконтролювати вулицю 

проживання. Вулиця, де проживає дитина, визначає до якої школи 

можна записатися) . Список знайдете в додатку (Mestska-cast-

Praha-8-spadove-oblasti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент освіти, район Прага 8  

Віділення функціонування та організації шкіл  


	Більш детальну інформацію ви можете знайти на відповідних веб-сайтах шкіл, які знайдете за адресою www.praha8.cz -> Občan -> Školství -> Školy zřízené MČ -> Základní školy a jejich webové adresy.

