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Критерії прийому дітей з України за наданою візою до 

дошкільної освіти на 2022/2023 навчальний рік (спецпротокол) 

 

 

Прийом дітей регулюється Законом № 561/2004 зі змінами / Законом про 

освіту / та відповідно до Закону № 500/2004 Coll. (Адміністративно-

процесуальний кодекс). 

 

Відповідно до частини 5 статті 34а Закону про освіту законний 

представник зобов’язаний зареєструвати дитину для зарахування до 

дошкільної освіти у календарному році, з якого починається обов’язок 

дитини з дошкільної освіти. Дитина, для якої дошкільна освіта є 

обов'язковою, виховується в дитячому садку, створеному муніципалітетом 

або асоціацією муніципалітетів, розташованих у шкільному районі, в 

якому дитина має місце проживання, а для іноземця - місце проживання, 

крім випадків законний представник обирає для дитини інший дитячий 

садок або інший спосіб обов'язкова дошкільна освіта згідно з п. 34а ч. 5 

Закону про освіту. 

 

 

Директор школи встановлює такі правила прийому дітей: 

 

1. Дитина може навчатися: 

 

1. яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні / 

підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового 

захисту / 

2. яким надано толерантну візу 

 

2. Тільки: 

1-й вік дитини/відстежуватиметься лише за датою народження дітей – від 

найстаршої до найменшої, до затвердженої наповнюваності дитсадка 

згідно з реєстром шкіл/ 

2. постійне проживання або місце проживання іноземця, дитини, на 

території водозбору 
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Процедура прийому вимагає: 

 

1. заява про вступ 

2. підтвердження від педіатра з Чехії про обов'язкову вакцинацію, імунітет, 

протипоказання 

3. підтвердити особу дитини та законного представника / толерантна віза 

або тимчасовий захист / 

4. довідка про місце проживання дитини для визначення захворюваності 

 

Інформація для батьків - зарахування дітей з України до садочка на 

2022/2023 навчальний рік 

 

Видача заявок: 

  Батьки можуть завантажити програму за адресою в Інтернеті 

www.ms.libotov.cz або забрати її безпосередньо в Ліботівському дитячому 

садку – Libotov 11, Dvůr Králové nad Labem, 544 01. 

 

Збірка заявок: 

Необхідні документи законні представники дитини принесуть до садка 11 

липня з 8.00 до 11.30. Заявки оцінюватимуться відповідно до встановлених 

критеріїв, виданих директором школи Барборою Менкловою на 2022/2023 

навчальний рік. 

 

 

Інформацію про прийняття/неприйняття можна знайти в опублікованому 

списку 15.07.2022 ТУТ /www.ms.libotov.cz розміщено - вхідні двері, за 

вказаним вище реєстраційним номером. 
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