
Прийом до дитячого садка, ОСОБЛИВИЙ 

ПРИЙОМ 
 

Директор дитячого садка, заснованого містом Годковіце над Могелкою, 

оголошує:  

Прийом «особливий прийом» на дошкільне навчання до дитячого 

садка на навчальний рік 2022 – 2023. 

Зарахування «спеціальний набір» до дитячого садка для дітей з України, яким надано 

тимчасовий захист у Чехії у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні на 2022/2023 

навчальний рік: четвер, 9 червня 2022 року з 10:00 до 11 :30 Попередній запис. 

Звертайтеся безпосередньо в дитячий садок. «Особливий запис». Протягом квітня 

ми додамо більше інформації. Закон Lex Ukraine Education (номер 67/2022 збірники) від 21 

березня 2022 року 

Зарахування до дитячого садка для дітей з України, яким 

надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним 

конфліктом в Україні, відбудеться 9. липні 2022 року.  

Закон Lex Ukraine Education (номер 67/2022 збірники) від 21 

березня 2022 року 

 
 
Актуально: Закон № 67/ 2022 Зб., від 17 березня 2022 року «Про заходи в  
області освіти у зв’язку з озброєним конфліктом на території України у 
наслідку інвазії армади Російської Федерації» 

 регулює заходи в області освіти щодо іноземців, яким у Чеській Республіці 
був наданий дочасний захист відповідно до закону про деякі заходи у зв’язку 
з озброєним конфліктом на території України у наслідку інвазії армади 
Російської Федерації, згідно з Виконавчим рішенням Ради (ЄС) 2022/382 від 
4 березня 2022 року про встановлення випадку масового напливу 
переміщених осіб з України у розумінні статті 5 Директиви 2001/55/ЄС та 
встановлення тимчасового захисту (далі – «іноземець»)  

 директор дитячого садка чи початкової школи, що має охоплення відповідно 
до § 178 ч. 2 або § 179 ч. 3 Закону про школи, визначає місце та час 
подальшого зарахування на дошкільне чи початкове навчання на 
навчальний рік 2022/2023 з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року  



 для цього прийому може подати заяву лише іноземець. Іноземець не може 
подати заяву про прийом, який відбувається в терміні відповідно до § 34 п. 
2, або § 36 п. 4 Закону про школи.  
Термін подальшого прийому на дошкільне навчання на навчальний рік  
2022/2023:                         четвер 9 червня 2022 року.  

Шановні батьки! 

Інформація щодо прийому: 

 Інформаційна листівка щодо прийому. 

 Інструкція з прийому та критеріїв 2022-2023 (включаючи інформацію щодо 

кількості місць та охорони персональних даних). 

Заява про зарахування,включаючи додатки 

 Заява про зарахування дитини на дошкільне навчання 2022-2023. 

 Заява UA 

 Додатки до заяви про зарахування 2022-2023. 

Обов’язкове дошкільне навчання Обов’язкове дошкільне 

навчання в навчальному році 2022/2023 стосується дітей, народжених до 31.8.2017 

року. Діти, які вже відвідували дитячі садки, внесені до шкільного реєстру, будуть 

продовжувати навчання в тому ж самому дитячому садочку і після 1 вересня 2022 

року, їм не потрібно проходити процедуру прийому. 

Прийом «особливий прийом» на дошкільне навчання до 

дитячого садка на навчальний рік 2022 – 2023  

1-а фаза – ВИДАЧА ФОРМУЛЯРІВ ЗАЯВ з 1. 6. 2022 р. до 8. 6. 

2022 р.   

Формуляр заяви про зарахування дитини до дитячого садка можна отримати 

описаними нижче способами в період видачі формулярів заяв. 

A: Електронна видача формулярів заяв 

На веб-сайті: https://www.ms-hodkovice.cz/cs/pro-rodice/zapis-do-ms.html 

Формуляр заяви надрукуйте, заповніть, підпишіть і разом з додатками 

принесіть у дитячий садок в дні прийому до дитячого садка. 

Якщо у Вас немає доступу до Інтернету, можна звернутися за формуляром заяви 

до адміністрації дитячого садка, де ми з радістю Вам порадимо і допоможемо. 

B: Отримання в дитячому садку 

Якщо у Вас немає доступу до Інтернету, зверніться за допомогою до адміністрації.  

https://www.ms-hodkovice.cz/filemanager/files/1506567.pdf
https://www.ms-hodkovice.cz/cs/pro-rodice/zapis-do-ms.html


У дитячому садку Годковіце над Могелкою: 1. 6. 2022 р. з 10:00 до 11:30 годин  
законний представник заздалегідь домовиться про час, коли від прийде для 
отримання формуляра заяви, по телефону за номером 720 041 319.  

 

2-а фаза – ПОДАЧА ЗАПОВНЕННИХ ФОРМУЛЯРІВ ЗАЯВ, ЗАПИС  

9. 6. 2022 р. з  10:00 до 11:30 годин.  

Відповідно до § 37 Закону № 500/2004 Зб. «Адміністративний кодекс», з 
поправками та доповненнями, заяву про зарахування на дошкільне навчання 
можна отримати такими способами: 

1. На шкільну скриньку даних (i86krfu), 
2. По електронній пошті: mshodkovice@seznam.cz, найкраще з визнаним 

електронним підписом (у разі заслання простого email з додатками 
законний представник контактує школу і без зволікань домовиться щодо 
терміну особистого підписання заяви про зарахування), 

3. По пошті за адресою (Дитячий садок Годковіце над Могелкою, Подлесі 560, 
463 42), 

4. Особиста подача: у Дитячому садку 9. 6. 2022 року з 10:00 до 11:30 годин. 
Просимо про дотримання узгодженого по телефону часу. 

 
Якщо подача заяви буде здійснюватися особисто в місці прийому, необхідно 
дотримуватись вказівок, встановлених дитячим садком та пред’явити наступні 
документи: 

 підписану заяву про зарахування до дитячого садка  Годковіце над Могелкою, 

 оригінал підтвердження педіатра про зроблені обов’язкові щеплення, не 

стосується обов’язкового дошкільного навчання, 

 оригінал свідоцтва про народження дитини, 

 паспорт законного представника, 

 інші документи – наприклад, документ, що надає право на перебування на 

території Чеської Республіки; нотаріально завірена довіреність якщо з 

важливих причин законного представника буде представляти інша особа 

(наприклад, рішення суду щодо встановленні опіки над дитиною) тощо. 

 
 
Якщо подача заяви буде здійснюватися способами 1-3, для перевірки даних разом 
із заявою потрібно надіслати також і копію свідоцтва про народження дитини. 

 

До дитячого садка необхідно подати ЗАЯВУ про зарахування дитини до 

закладу дошкільної освіти. 
У випадку неповних даних у заяві законний представник буде повинен доповнити ці 
дані у призначений директором дитячого садка строк. Якщо законний представник 
не усуне недоліки, на які він був попереджений, буде видано рішення про 



припинення процесу прийому. Важливо внести до Заяви номер телефону та 
адресу електронної пошти.  
 
Після 9. 6. 2022 року до закінчення адміністративного провадження подальші 
заяви прийматися не будуть.  
 

3-я фаза – ОЦІНКА ЗАЯВ  

Відповідно до § 36 Закону №  500/2004 Зб. «Адміністративний кодекс» законні 

представники мають можливість скористатися процесуальним правом 
висловитись щодо підстав, відповідно до яких приймається рішення, 13 червня 
2022 року з 8:00 до 10:00 у приміщенні дитячого садка, куди Ви подавали заяву 
про зарахування – завчасно зателефонуйте директору школи за номером 720 
041 319 та узгодьте точний час.  

Список реєстраційних номерів зарахованих дітей буде опублікований на 
сайті дитячого садка 27.06.2022 року відповідно до § 183 п. 2 Закону № 
561/2004 Зб.  

 

Після цієї дати директор прийме рішення про зарахування/відмову від зарахування 
Вашої дитини до дитячого садка. 
 
Рішення про відмову від зарахування буде надіслане за адресою, вказаною в 
заяві про зарахування у власні руки законного представника. 
 
З 10. 6. 2022 року Вас може контактувати відповідний працівник дитячого садка 
на підставі даних, вказаних у заяві: по телефону, з допомогою СМС або e-mail. 
 
Муніципалітет також зобов’язаний прийняти дітей, які досягли віку не менше 3 років 
не пізніше 31 серпня 2022 року та які мають постійне місце проживання на території 
муніципалітету. Якщо дітей, яких ми за законом повинні прийняти, буде більше, ми 
попросимо засновника про виняток щодо кількості дітей у класі до максимально 
можливої кількості, визначеної Крайовою гігієнічною станцією, Законом про школи 
та виконавчою постановою до цього закону в чинній редакції з поправками і 
доповненнями. 
 
Якщо Ваша дитина має бути прийнята до кількох дитячий садків, до яких Ви подали 
заяву про зарахування, прийдіть до дитячого садка, якому Ви віддаєте перевагу. 
Візьміть з собою оригінал підтвердження педіатра про зроблені обов’язкові 
щеплення, яке буде складовою частиною особистої справи дитини, та 
підтвердження від лікаря щодо стану здоров’я дитини, яке буде складовою 
частиною ідентифікаційної картки дитини. 
 
Для інших дитячих садків, куди б могла бути зарахована дитина, підпишіть, будь 
ласка, відкликання заяви, щоб уникнути подвійного зарахування та звільнення 
місця для інших дітей у цих дитячих садках. Таким чином, Ви проявите солідарність 
та допоможете дитячим садкам мати точну кількість дітей, які з 1. 9. 2022 будуть 
реально відвідувати ці садки, та дасте можливість іншим батькам зарахувати їхніх 
дітей.  



 
Розподіл дітей до окремих груп є в компетенції лише директора дитячого садка і не 
є частиною процесу прийому.  
 
На всі питання щодо процесу прийому до закладу дошкільної освіти з радістю 
відповість директор дитячого садка Mgr. Ірена Риплова. 
 
 

День відкритих дверей та інформативні батьківські 

збори 

День відкритих дверей проводимо особисто 12. 4. 2022 року з 13:00 до 15:30 
годин. 
день відкритих дверей.pdf 
Онлайн на сайті дитячого садка можна подивитись відео про дитячий садок. У квітні 
будемо викладати на сайті всю інформацію стосовно дитячого садка, фотографії 
тощо.  
 
Інформативні збори батьків новоприйнятих дітей ми завжди проводимо у червні. 
Тут ви можете познайомитись із середовищем, працівниками та організацією 
роботи дитячого садка. Дата зборів буде опублікована. Збори відбуватимуться 
якщо це дозволить ситуація з Covid -19 та пов’язані з цим заходи Уряду Чеської 
Республіки. Якщо ні, ми будемо спілкуватися по телефону, по електронній пошті – 
слідкуйте за інформацією на сайті дитячого садка. 
 
В кінці червня 2022 року ми надамо Вам огляд інформації щодо  роботи дитячого 
садка з допомогою веб-сайту дитячого садка та електронної пошти. Дякуємо за  
розуміння. 

Результати процесу прийому на навчальний рік 2022 – 

2023, ОСОБЛИВИЙ ПРИЙОМ 

Повідомлення рішення про зарахування до закладу дошкільного навчання на 
навчальний рік 2022-2023, ОСОБЛИВИЙ ПРИЙОМ. 
Рішення про відмову в зарахуванні буде надіслане за адресою, вказаною в заяві 
про зарахування у власні руки законного представника. 

 Дошкільне навчання та обов'язки, що 
випливають зі Закону про школи 

 

Дошкільне навчання організовується для дітей віком від 2 до 6 років. Дитина віком 
до 2 років не має законного права на прийом до дитячого садка. 

Дітей, народжених до 31. 8. 2017 року дошкільне навчання є обов’язкове (§ 34 
п. 1 Закону про школи). 

https://www.ms-hodkovice.cz/filemanager/files/1953442.pdf


Обов’язкове дошкільне навчання поширюється на громадян Чеської Республіки, які 
перебувають у Чеській Республіці більше 90 днів, і на громадян іншої держави-
члена Європейського Союзу. Крім того, обов’язкове дошкільне навчання 
поширюється на інших іноземців, які мають право на постійне або тимчасове 
перебування в Чеській Республіці на термін понад 90 днів, а також на учасників 
процесу про надання міжнародного захисту. 

Обов’язкове дошкільне навчання не поширюється на дітей з глибокими розумовими 
вадами. 

Якщо законний представник не подасть заяву про зарахування дитини на 
обов’язкове дошкільне навчання відповідно до § 34a п. 2, він здійснює 
правопорушення, за яке йому може бути призначений штраф в сумі  до 5 000 
чеських крон. 

Інші способи виконання обов’язку дошкільного навчання: 

1. Індивідуальне навчання дитини, яке здійснюється без регулярного 
щоденного відвідування дитиною дитячого садка, 

Законний представник дитини, яка навчається індивідуально, повинен забезпечити 
участь дитини в перевірці рівня знань в окремих областях, встановлених у рамковій 
програмі дошкільного навчання.  

Детальнішу інформацію нададуть директори дитячих садків. 

Десять заповідей для батьків дітей дошкільного 
віку 

Рекомендуємо матеріал Десять заповідей для батьків дітей дошкільного віку, який 
призначений батькам, що цікавляться освітою своєї дитини і хочуть мати огляд 
основних знань і навичок, які повинна мати дитина перед вступом до початкової 
школи.  

https://www.zapisdoskol.cz/files/desatero_pro_rodice.pdf

