Запис для дітей з України з візою від 24.2. 2022
Умови і критерії прийняття дітей до дитячого садку (дальше ДС) Малковскего, Малковскего
589 Прага 9 Летняни і окремого філіалу ДС Павла Бенеше 765/5, ДС Шкрабкових 777, ДС
Пріборска 514, ДС Гавіржовска 476, ДС Містецька 454, ДС Шкарвадова, Прага 9 Летняни, на
шкільній рік
2022/2023
Директор дитячого садку (дальше ДС) Малковскего, Малковскего 589 Прага 9 Летняни і
окремого філіалу ДС Павла Бенеше 765/5, ДС Шкрабкових 777, ДС Пріборска 514, ДС
Гавіржовска 476, ДС Містецька 454, ДС Шкарвадова, Прага 9 Летняни, згідно з законом
561/2004 Збірки законів про дошкільну, загальноосвітню та освіту у вищих учбових закладах,
постановила слідуючі умови та критерії прийняття дітей на дошкільну форму освіти на рік
2022/2023.
Головні умови для прийняття:
1. Дітей, що підлягають обовязковій дошкільній освіті, згідго з §34 шкільного закону, з
місцем проживанання у відповідному шкільному районі дитячого садку. Обовязкова
шкільна освіта починається від 1.09. наступного шкільного року (від дати коли дитина
досягла 5-ти річного віку, до доби коли дитина буде ходити до школи).
10 БАЛІВ.
2. Право на прийом, з місцем проживанання у відповідному шкільному районі дитячого
садку, мають діти, які перед початком шкільного року (тобто від 31.8.2022) досягають
мінімально 4-рьох річного віку. Розпорядковані згідно з датою народження від
найстаршого по наймолодшого. Тільки до дозволеной кількості дітей встановленої в
регістрі шкіл і шкільних закладів. З умовою наявності необхідної вакцинації. 8 БАЛІВ.
3. Право на прийом, з місцем проживанання у відповідному шкільному районі дитячого
садку, мають діти, які перед початком шкільного року (тобто від 31.8.2022) досягають
мінімально 3 рьох річного віку. Розпорядковані згідно з датою народження від
найстаршого по наймолодшого. Тільки до дозволеной кількості дітей встановленої в
регістрі шкіл і шкільних закладів. З умовою наявності необхідної вакцинації. 6 БАЛІВ.

ЗАГАЛЬНООБОВЯЗКОВІЙ УКАЗ ГОЛОВНОГО МІСТА ПРАГА 9 ДЛЯ ШКІЛЬНІХ ОКРУГІВ ДИТЯЧИХ
САДКІВ:
а) при умові рівності більшої кількості кандидатів рекомендуємо вибрати пункт про перевагу
раніше народженої дитини (законні критерії віку встановлені шкільним законом).
б) при умові коли в даній категорії на останнє вільне місце для прийому є більша кількість
кандидатів з одинаковою датою народження рекомендуємо вибирати формою голосовання а
результати записати до Протоколу голосування.
Діти будуть прийняті згідно з умовами і відповідною кількістю балів.
Бали будуть рахуватися. При умові одинакової кількості балів перевагу має дитина народжена
раніше (старша).

Умови про прийняття дітей на дошкільну форму освіти.

Наказ подається виключно ОСОБИСТО.
Документи для прийняття наказу:
•

Заява на прийняття на дошкільну форму освіти.

•

Підтвердження від лікаря про наявність необхідних вакцинацій (копію свідоцтва про
вакцинацію НЕ ПОДАВАТИ).

•

Інструкція про правильну систему запису.

•

Копія свідоцтва про народження.

•

Документ який підтверджує тотожність дитини, законого представника. Оригінал лише
для перевірки.

•

Документ який підтверджує місце проживання (наприклад договір про оренду).
Оригінал лише для перевірки.

При подачі наказу про прийняття дітей на дошкільну форму освіти вкаже законній представник
або повноважена особа, згідно інструкції адміністративної процедури, дані встановлені в §34 б,
п2 шкільного закону:
•

Імя і прізвище дитини.

•

Дату народження.

•

Місце проживання або іншу адресу доручення (гідно §19, п3 адміністративної
процедури).

•

Означення адміністративной організації на яку є заява звернена (конкретний дитячий
садок).

•

Підпис особи яка подає заяву (законного представника дитини або повноваженої
особи).

При огляді на захист інтересів дитини її законними представниками або повноваженими
особами є необхідно звернути увагу на:
•

Імя і прізвище законного представника дитини або повноваженої особи.

•

Місце проживання або іншу адресу доручення.

Якщо інтереси дитини захищає інша особа ніж законній представник необхідно предявити
документ на підставі якого повноважена особа має право захищати інтереси дитини.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРО НАЯВНІСТЬ НЕОБХІДНИХ ВАКЦИНАЦІЙ ДИТИНИ
Умовою про прийняття дитини до дитячого садку, згідно з §50 Закону про охорону
громадського здоровя, є обовязок приняти необхідну вакцинацію або мати в наявності
документ, який підтверджує, що дитина не підлягає вакцинації з причини постійного
протипоказання.
Ця умова не стосується дітей які відносяться до категорії обовязкової дошкільної освіти.

Додаткова інформація.
При умові, що дитина була на огляді в шкільній консультації, законний представник подає
копію рекомендації.
Якщо директор дитячого садку буде мати сумніви що-до правдивості, поданих документів
може вимагати по законних пркедставниках оригінали документів чи копії завірені нотаріусом.
Обовязку відвідувати дошкільну форму освіти підлягають діти, які досягли до 31.8.2022 віку 5-ти
років.
Законний представник може замісьть дошкільної форми освіти вибрати індивідуальну форму
навчання. Дитину буде вчити дома сам чи довірить навчання дитини іншій особі, або дитина
буде відвідувати інший навчальній заклад ніж дитячий садок.
Але і в даному випадку законний представник мусить записати дитину до зарахування на
дошкільну форму освіти. Заяву про індивідуальну форму навчання передасть директору
дитячого садку разом із наказом до запису або найпізніше 3 місяці перед початком шкільного
року.

