10 правил, які повинні знати батьки - іноземці, перед зарахуванням дитини до
школи:
● Якщо ви проживаєте в Чеській Республіці понад 3х місяців (90 днів), і у вас є
дитина у віці від 6 до 15 років, ви зобов'язані його віддати до школи. У Чеській
Республіці відвідування школи є обов'язковим протягом 9 років.
● Документи потрібно подавати в школу за пропискою дитини. Згідно з
правилами, за кожним районом закріплена певна школа. Але ви можете вибрати
інші школи в залежності від того, що вам краще підходить. Можливо, в іншій
школі є більше можливостей, наприклад, курс чеської мови, викладач - асистент
і т.п.
● Заявка подається в письмовій формі. Школа дасть вам письмове рішення про те,
чи приймає або не приймає вашу дитину. Негативне рішення можна оскаржити і
отримати інформацію про вільні місця в інших школах цього району.
● Покажіть керівництву школи всі документи, які у вас є. Якщо який-небудь
документ відсутній (сертифікат, картка медичного страхування і т.п.), то це не є
підставою для відмови дитині.
● Дитина повинна бути зареєстрована до класу відповідно до свого року
народження, максимально до одного року нижче. Реєструвати дитину до класу
нижче 1 року не рекомендується, тому що дитина не вивчить чеську краще (це
вже доказано практикою) і це може привести до ряду проблем.
● Дізнайтеся, чи є у вашій школі чеський мовний курс і як ваша школа буде
підтримувати вашу дитину (помічник вчителя, репетиторство). Школа повинна
допомогти вам знайти курс (це правило тільки для громадян ЄС) або
організувати курс.
● Домовтеся зі школою про призначення контактної особи, з якою ви будете
спілкуватися, будь то за допомогою електронної пошти, телефоном або на
зборах, і як часто ви будете на зв'язку. Інформуйте школу відразу, як тільки
виникне проблема.
● Слідкуйте за домашньою підготовкою дитини. Якщо не зможете, з яких-небудь
причин, допомогти своїй дитині з навчанням, ви можете домовитися в школі про
репетиторство, або попросити добровольця з некомерційної організації.
● Дізнайтеся в школі про різні гуртки, або чи є група продовженого дня.
Проведення вільного часу серед інших дітей допоможе вашій дитині швидко
інтегруватися до чеського мовного середовища.
● Якщо вам потрібна допомога в пошуку школи, допомога в спілкуванні з
керівництвом школи, або допомога з вирішенням проблем в школі, зверніться до
соціального працівника некомерційних організацій, таких як CIC - Центр
інтеграції іноземців в Чеській Республіці.

