
                              ІНФОРМАЦІЯ для БАТЬКІВ 

1)  Осінні канікули встановлено Міністерством Освіти Чехії (MSMT CZ) на середу,    

26 жовтня, та четвер, 27 жовтня 2022 року.  

       Різдвяні канікули у школах розпочнуться у п’ятницю, 23 грудня 2022 року, і     

      закінчаться у понеділок, 2 січня 2023 року.  

      Заняття другого півріччя розпочнуться у вівторок, 3 січня 2023 р. 

      Одноденні піврічні канікули припадають на п’ятницю, 3 лютого 2023 р. 

      Тижневі весняні канікули розпочнуться в школах Бенешова з 6 березня по    

12 березня 2023 р.  

      Великодні свята припадають на четвер 6 квітня 2023 р. 

            Заняття у другому семестрі закінчаться у п’ятницю, 30 червня 2023  р. 

       Основні канікули триватимуть з 1 липня 2023 року до 3 вересня 2023 р. 

      Навчальний семестр у 2022/2023 навчальному році розпочнеться                       

4 вересня 2023 р. 
2) В школі «НА КАРЛОВІ» 29 вересня 2022 року в кожному класі пройшли збори батьків, на яких 

від кожного класу були обрані довірені особи для участі в роботі Об‘єднання Батьків, Опікунів 

та Довірених осіб Школи (ОБОДШ, або SRPDS), було затверджено результати господарської 

діяльності у 2021-2022рр,та  затверджено план діяльності на 2022-2023 рр.  Крім того, було 

затверджено величину грошового членського взносу на період 2022-2023 рр в розмірі 300 

крон на одну дитину (якщо в школі навчаються 2 і більше дітей з одної сім’ї, то за другу , третю 

дитину батьки сплачують вже по 100 крон). Ці гроші батьки повинні заплатити на банківський 

рахунок SRPDS : 542 929 33 39 / 0800. Крім того, у кожному  платежі  необхідно вказати 

Варіабельний символ (VS) , який Вам повідомить класний керівник, а також в графі  Пояснення 

(Poznamka) записати клас  та прізвище учня.  

Наступні загальні класні збори батьків відбудуться 24.11.2022 р. та 30.04.2023 р. 

3) До 17 жовтня 2022 року приймає Ваші замовлення щорічний спеціальний електронний 

магазин, щоб ви знову могли купити будь-який предмет зі шкільної колекції одягу з логотипом 

нашої школи «НА КАРЛОВІ». Посилання на електронний магазин можна знайти тут: 

www.kraloveskoly.cz/zsbnkarlov. Прийом  замовлень  вже розпочато і можливий до 17 жовтня 

2022 року. Згодом електронний магазин буде закрито, а замовлені товари підуть у 

виробництво.   Протягом місяця замовлені товари будуть виготовлені, після чого будуть 

доставлені замовнику. Тому не вагайтесь, якщо Ви хочете мати в гардеробі своєї дитини ( чи у 

власному гардеробі) одяг з логотипом школи «НА КАРЛОВІ». 

4) Всі вчителі школи «НА КАРЛОВІ» надають особисті консультації батькам учнів у спеціально 

відведені години (графік консультацій учителів школи можна знайти на www.zsbnkarlov.cz , 

учителям школи можна писати на емейл prijmeni@zsbnkarlov.cz) . Українські асистенти 

педагоги надають особисті консультації у Вівторок-Середу з 7-30 до 8-00, та в Четвер-П”ятницю 

з 14-00 до 14-30 (можна також писати на емейл Suprun@zsbnkarlov.cz та Bibko@zsbnkarlov.cz)  

5) Позакласна діяльність :  

-Шкільний ярмарок відбудеться 16 грудня 2022 року;                                                                    

-Різдвяний кінотеатр відбудеться 22 грудня 2022 року; 

-Навчання плаванню (2-3 класи) почнеться з кінця листопада; 

-Катання  на ковзанах почнеться з кінця листопада, буде конкретно уточнено пізніше. 
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