
Дитячий садок, Годковіце над Могелкою, Подлесі 560, район Ліберець, 

держбюджетна організація 

                           Додатки до заяви про зарахування 

ОСОБЛИВИЙ ПРИЙОМ ДО ДИТЯЧОГО САДКА НА 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 2022- 2023 
Заповнені та підписані ДОДАТКИ ДОДАТИ ДО ЗАЯВИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ 

ПРИ ПОДАННІ ЗАЯВИ ДО ДИТЯЧОГО САДКА (способом, який Ви вибрали) 

ПРИ ПРИЙОМІ ЗАПОВНЕНІ І ПІДПИСАНІ ЗАЯВИ ПЕРЕДАЙТЕ ДО 

ДИТЯЧОГО САДКА  

 

Реєстраційний номер Вам буде надано при поданні заяви про зарахування до 

дитячого садка, після його отримання цей номер збережіть і впишіть його нижче – 

під цим номером знайдете Повідомлення про рішення щодо зарахування на  

дошкільне навчання в навчальному році 2022-2023 на сайті дитячого садка 

Надання реєстраційного номера 
 

Номер:заповнить дитячий садок:………………………… 

Учасник процесу прийому(дитина): …………………………,  

адреса постійного проживання:…………………………………………………… 

 

Законний представник учасника процесу прийому: …….…………………….., 

адреса постійного проживання…………………………………………………. 

 
Шановні батьки! 

Ви подали заяву про зарахування Вашої дитини на дошкільне навчання. Про 

зарахування прийматиме рішення директор/ка дитячого садка в процесі прийому. 

Відповідно до §183 п. 2 Закону № 561/2004 Зб., «Про дошкільну, початкову, середню, 

вищу професійну та іншу освіту (Закон про школи)», з поправками і доповненнями, 

рішення про зарахування буде надіслано поштою у письмовій формі, а також буде 

опублікований список зарахованих дітей на доступному місці біля входу до будови 

школи та на веб-сайті дитячого садка. 

Список буде оприлюднений протягом мінімально 15 днів.  

Передбачувана дата оприлюднення: 27. 6. 2022 року. 

 

У списку не можна вказувати імена та прізвища дітей. Діти будуть вказані під 

реєстраційними номерами. Для цього Вашій заяві надається реєстраційний 

номер: 

 

Впише дитячий садок  НА МІСЦІ______________/23__U__ 
Відповідно  до § 67 п. 2 Закону № 500/2004 Зб. «Адміністративний кодекс», з 

поправками і доповненнями, про зарахування Вашої дитини буде видане письмове 

рішення, яке є складовою частиною особистої справи Вашої дитини у дитячому садку.  

Рішення про відмову в зарахуванні до дошкільної освіти буде надіслане в письмовій 

формі відповідно до § 20 Закону № 500/2004 Зб. «Адміністративний кодекс», з 

поправками і доповненнями. 

Відповідно до § 36 п. 3 Закону № 500/2004 Зб. «Адміністративний кодекс», з 

поправками і доповненнями, звертаю Вашу увагу на те, що Ви як законний представник 

учасника процесу прийому маєте можливість ще перед виданням рішення щодо 

процесу зарахування Вашого сина/доньки до нашого дитячого садка висловитись 
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щодо підстав, відповідно до яких приймається рішення. Ознайомитись та 

висловитись щодо підстав, відповідно до яких приймається рішення можна 13. 6. 2022 

року з 8:00 до 10:00 годин. 

 

Годковіце над Могелкою, дата:……………………. 

 

………………..Mgr. Ірена Риплова                             …………………………………. 
Директор/ка дитячого садка                                                     Прізвище та підпис законного представника 

 

 
Надання реєстраційного номера 
 

НОМЕР 

П/П 

ІМ’Я ТА 

ПРІЗВИЩЕ 

ДИТИНИ 

ІМ’Я ТА 

ПРІЗВИЩЕ 

ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВНИКА 

ПІДПИС 

ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВНИКА 

ДИТИНИ, дата 
 

/23 U 
   

 

Додаткова ІНФОРМАЦІЯ 

Список реєстраційних номерів зарахованих дітей буде опублікований 27. 5. 2022 
року відповідно до § 183 п. 2 Закону № 561/2004 Зб. на веб-сайті дитячого садка. 
 
Рішення про відмову в зарахуванні 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. 

Я ознайомився з додатковою інформацією: 

ІМ’Я ТА 

ПРІЗВИЩЕ 

ДИТИНИ 

ІМ’Я ТА 

ПРІЗВИЩЕ 

ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВНИКА 

ПІДПИС 

ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВНИКА 

ДИТИНИ, дата 
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ОСОБЛИВИЙ ПРИЙОМ ДО ДИТЯЧОГО САДКА НА 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 2022- 2023 

Відповідно до положень § 36 Закону № 500/2004 Зб. «Адміністративний 

кодекс» законні представники мають можливість скористатися 

процесуальним правом для того, щоб висловитись щодо підстав, відповідно 

до яких приймалося рішення 13. 6. 2022 року з 8:00 до 10:00 годин в будові 

дитячого садка, куди Ви подавали заяву про зарахування. Просимо 

ЗАЗДАЛЕГІДЬ домовитись щодо часу по телефону за номером: 720 041 319  

Заповніть, будь ласка: 

Повідомлення про можливість подивитися до особистої справи 

дитини 
Номер: _заповнить дитячий садок___________________________________ 

 

Учасник процесу прийому: ім’я та прізвище 

дитини:_______________________________ 

 

Законний представник учасника процесу прийому: адреса постійного 

проживання:  

 

_______________________________________________ 

 

 
Відповідно до § 36 п. 3 Закону № 500/2004 Зб. «Адміністративний кодекс», з 

поправками і доповненнями, звертаю Вашу увагу на те, що Ви як законний представник 

учасника процесу прийому маєте можливість ще перед виданням рішення щодо 

процесу зарахування Вашого сина/доньки до нашого дитячого садка школи 

висловитись стосовно підстав, відповідно до яких приймається рішення.  

Ознайомитись та висловитись щодо документів, на підставі яких приймається рішення 

можна 13. 6. 2022 року з 8:00 до 10:00 годин. 

 

Увага 

Учасник процесу прийому або його законний представник повинен на 

прохання уповноваженої офіційної особи пред’явити своє посвідчення особи. 

 

Годковіце над Могелкою, дата:……………………. 

 

Прізвище та підпис законного представника:…………………………. 
 

 

Mgr. Ірена Риплова 

Директор/ка дитячого садка:……………………………………………. 
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Повідомлення про можливість подивитись до особистої справи 

дитини 
 

ІМ’Я ТА 

ПРІЗВИЩЕ 

ДИТИНИ 

ІМ’Я ТА 

ПРІЗВИЩЕ 

ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВНИКА 

ПІДПИС 

ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВНИКА 

ДИТИНИ, дата 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Я був/була ознайомлений/на з інструкції щодо зарахування 

дітей до дитячого садка 2022 - 2023 – додатки: Критерії 

особливий прийом – є на веб-сайті дитячого садка:  https://ms-

hodkovice.cz/pro-rodice/zapis-do-ms/ 
ІМ’Я ТА 

ПРІЗВИЩЕ 

ДИТИНИ 

ІМ’Я ТА 

ПРІЗВИЩЕ 

ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВНИКА 

ПІДПИС 

ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВНИКА 

ДИТИНИ, дата 

 

 

 

  

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАЯВИ ДЛЯ ОБЛІКУ ДИТЯЧОГО 

САДКА  

Ім’я та 

прізвище 

дитини 

Дата 

народження 

дитини 

Ім’я та прізвище 

законного 

представника  

Підпис 

законного 

представника 

дитини  

№ 

телефону 

е- mail 
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