ŠKOLY PRO DĚTI Z UKRAJINY
Jste registrováni a ubytováni? Řešíte školní docházku svých dě�?
Uvědomte si, že nástup do školy je vhodný až ve chvíli, kdy je Vaše dítě na něj připraveno a nevnímá jej jako
stresující událost.

Adaptace: Nechte dě� si hrát, poznávat prostředí a český jazyk. V našem kraji Vám nabízíme spoustu

volnočasových ak�vit, jejichž přehled najdete na: www.olomouckeskolstvi.cz
V případě dotazů můžete také volat na tel. 585 508 661 nebo 585 508 359.

Český jazyk: využijte široké nabídky a učte se česky:
h�ps://www.upol.cz/ukrajina/
h�ps://www.skolapopulo.cz/
h�ps://www.olkraj.cz/urcene-zakladni-skoly-pro-jazykovou-pripravu-zaku-cizincu-cl-5326.html
h�ps://www.oa-sumperk.cz/
h�ps://www.oaprerov.cz/
h�ps://www.epol.cz/

Do jaké školy přihlásit své dítě?
1.

Pro dě� od 3 do 6 let máme mateřské školy. Poslední rok před nástupem do základní školy je povinnos�
mateřskou školu navštěvovat. Ve školním roce 2021/22 (od 1. 9. 2021) se to týká dětí narozených od 1. 9. 2015
do 31. 8. 2016. Dítě je nutno přihlásit na školu podle místa pobytu do 90 dnů od obdržení víza. Dítě nemusí mít
očkování.
Ve školním roce 2022/23 (od 1. 9. 2022) se povinnost navštěvovat mateřskou školu týká dětí narozených
od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. V tomto případě dítě nemusí mít očkování.
Pro mladší dě� není povinné navštěvovat mateřskou školu, v případě zájmu dítě musí mít očkování.

2.

Pro dě� od 6 do 15 let máme základní školy. Ve školním roce 2021/22 se docházka do základní školy vztahuje
na dě� narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2015. Dítě je nutno přihlásit na školu podle místa pobytu do 90 dnů
od obdržení víza. Od 1. 9. 2022 se povinnost navštěvovat školu bude vztahovat na dě� narozené v období
od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016.

3.

Po ukončení základní školy mohou dě� studovat na střední škole. Její výběr je závislý na úrovni znalos� dě�.
U nás v kraji můžete studovat na gymnáziích, odborných školách nebo se vyučit řemeslu.
V případě zájmu nastoupit do 1. ročníku školy od 1. 9. 2022 musíte podat přihlášku u maturitních oborů
do 5. 4. 2022, u ostatních do 8. 4. 2022, a projít přijímacím řízením. Přihlášku a další informace o přijímacím
řízení dostanete na vybrané střední škole. O přije� do vyššího ročníku rozhodnou ředitelé středních škol
po posouzení znalos� dě�. Přehled středních škol v Olomouckém kraji najdete na: www.olomouckeskolstvi.cz

Pokud potřebujete poradit, můžete se obrá�t na:
Olomoucký kraj – e-mail: skola@olkraj.cz, tel.: 585 508 856
Národní pedagogický ins�tut ČR Olomouc – Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.,
e-mail: irena.cakirpaloglu@npi.cz, tel.: 778 880 449
Metodický portál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: h�ps://www.edu.cz/ukrajina/

