
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ГРУП ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ У ПЕРІОДІ ГОЛОВНИХ КАНІКУЛ 

ЛІПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2022 Р. 

СТРОК ДЛЯ ЗАПИСУ ШКОЛЯРА/УЧНЯ У ГРУПУ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ НЕ ПІЗНІШЕ  

20 ЧЕРВНЯ 2022 Р. ДО 12 ГОДИНИ 

ДЕННА РОБОТА ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ: ВІД 6.00 ГОДИН ДО 15.30 ГОДИН 
Робота груп продовженого дня1 буде здійснюватися2 у початкових школах, засновником яких є місто зі спеціальним 

статусом Їглава та у встановлених періодах (див. нижченаведений перелік). Група продовженого дня (надалі тільки 

ГПД) надає школярам/учням зі початкових шкіл, засновником яких є місто зі спеціальним статусом Їглава, освіту за 

інтересами. Одночасно забезпечене буде також харчування.  

ЗАПИСАТИ У ГПД МОЖНА ШКОЛЯРА/УЧНЯ НА ПЕРІОД: не менш як 1 неділя, за винятком періоду з 29. 08. 

по 31. 08. 2022 р., тут можна зарахувати тільки на наведені 3 дні. 

ОБСЯГ ЩОДЕННОГО ВІДВІДУВАННЯ ГПД МОЖНА ОБРАТИ ДЛЯ ПЕРІОДУ, У ЯКОМУ 

ШКОЛЯР/УЧЕНЬ ЗАПИСАНИЙ: 

➢ увесь день, тобто включаючи обід 

➢ до обіду, тобто без обіду та вихід до обіду 

СПОСІБ ЗАПИСУ У ГПД: записати/зареєстровати школяра/учня можна тільки особисто у початковій школі згідно 

з обраним періодом, не пізніше 20 червня 2022 р. до 12 години. 

СПОСІБ ОПЛАТИ ЗА ЗАПИС У ГПД ТА ХАРЧУВАННЯ: оплата готівкою на місці.  

Без здійснення оплати не можна школяра/учня записати для відвідування групи продовженого дня та для 

харчування! 

Якщо випишуть школяра/учня зі групи продовженого дня та з харчування, то кошти не повертаються3. 

01. 07. - 15. 07. 2022 р. 

Назва організації: Початкова школа Їглава, вул. Е. Рошіцкего, 2, організація заснована на внесках 

Місцезнаходження: вул. Е. Рошіцкего, 2591/2, м. Їглава 

Місце для запису: Секретаріат - кабінет директора школи 

Розмір оплати за ГПД: 150 чеських крон не зважаючи на кількість зареєстрованих днів 

Ціна за 1 обід:* 25 чеських крон (школяр 7-10 років), 27 чеських крон (учень 11-14 років) 

18. 07. - 05. 08. 2022 р. 

Назва організації: Початкова школа  Т. Я. Масарика, м. Їглава, організація заснована на внесках 

Місцезнаходження: вул. Жіжкова, 2048/50, м. Їглава 

Місце для запису: Секретаріат - кабінет директора школи 

Розмір оплати за ГПД: 150 чеських крон у липні не зважаючи на кількість зареєстрованих днів 

150 чеських крон у серпні не зважаючи на кількість зареєстрованих днів 

Ціна за 1 обід:* 28 чеських крон (школяр 7-10 років), 30 чеських крон (учень 11-14 років) 

08. 08. - 19. 08. 2022 р. 

Назва організації: Початкова школа Отокара Бржезіни, м. Їглава, організація заснована на 

внесках 

Місцезнаходження: вул. Демлова, 4765/34, м. Їглава 

Місце для запису: Секретаріат - кабінет директора школи 

Розмір оплати за ГПД: 150 чеських крон не зважаючи на кількість зареєстрованих днів 

Ціна за 1 обід:* 24 чеських крон (школяр 7-10 років), 26 чеських крон (учень 11-14 років) 

22. 08. - 31. 08. 2022 р. 

Назва організації: Початкова школа та дитячий садик Їглава, вул. Над Пловарноу, 5, організація 

заснована на внесках 

Місцезнаходження: вул. Над Пловарноу, 4495/5, м. Їглава 

Місце для запису: Секретаріат - кабінет директора школи 

Розмір оплати за ГПД: 150 чеських крон не зважаючи на кількість зареєстрованих днів 

Ціна за 1 обід:* 25 чеських крон (школяр 7-10 років), 27 чеських крон (учень 11-14 років) 

• Ціна за обід = вікова група = навчальний рік 2021/2022, у якому школяр/учень досягне наведеного віку. Розмір ціни за 1 обід 

наведений на підставі цін, які встановлені були на день 12. 01. 2022 р. Розмір ціни за 1 обід, тобто фінансовий норматив, 

визначається в межах фінансових обмежень, передбачених постановою № 107/2005 Зводу законів Про шкільне харчування 
згідно з ціною продуктів у звичайних місцях, тобто, що для наведеного періоду може відбутися зміна встановленого розміру 

ціни за 1 обід. 

 

Маґістр Томаш Коукал 

Керівник відділу освіти, культури та фізкультури Муніципалітету міста Їглава 

 
1 Діяльність групи продовженого дня встановлена тільки для школярів/учнів початкових шкіл, засновником яких є місто зі спеціальним статусом 

Їглава! 
2 Увага: робота груп продовженого дня не буде здійснюватися, якщо записане буде менш як 15 школярів/учнів, у такому випадку будуть оплачені 

кошти за групу продовженого дня та харчування повертатися, про такий факт завчасу проінформують законного представника. 
3 Тільки в окремих, виняткових випадках, зважаючи на робочі умови. може керівник шкільної їдальні рішити про можливість відрахування та 

повернення коштів за обіди. 



нерозбірливий підпис 
 

  


