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INFORMACE K ZÁPISU

інформація для громадян України
K zápisu do MŠ dne 9. 5. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem
strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území
ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je
určen termín zápisu dne 16. června 2022.
Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву
іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до
§ 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з
місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений
термін 16 червня 2022.
Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z v
izoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Z
akonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zo
ni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin 16 červnja 2022 roku.
При поданні заяви про зарахування дитини до дошкільної освіти законний опікун
дитини подає:
Pry podanni zayavy pro zarakhuvannya dytyny do doshkilʹnoyi osvity zakonnyy opikun
dytyny podaye:
1. Заповнена належним чином заява про вступ до дошкільної освіти
2. Довідка лікаря про щеплення дитини (додається до заяви)
3. Копія свідоцтва про народження дитини;
1. Zapovnena nalezhnym chynom zayava pro vstup do doshkilʹnoyi osvity
2. Dovidka likarya pro shcheplennya dytyny (dodayetʹsya do zayavy)
3. Kopiya svidotstva pro narodzhennya dytyny;
Діти будуть зараховані до дошкільної освіти на 2022/2023 навчальний рік за такими
критеріями:
1. Дитина, яка досягає п'яти років до 31 серпня 2022 року і має постійне місце
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проживання в шкільному мікрорайоні дитячого садка. За цим критерієм прийом дітей
здійснюватиметься за датою їх народження з найстаршого віку.
2. Дитина, яка досягає 31 серпня 2022 року трьох років і має постійне місце проживання
в шкільному мікрорайоні дитячого садка. За цим критерієм

прийом дітей

здійснюватиметься за датою їх народження з найстаршого віку.
3. Діти, які досягли трирічного віку до 31 серпня 2022 року і мають постійне місце
проживання за межами мікрорайону школи-садка і які вже мають у садочку брата або
сестру. Відповідно до цього критерію, діти будуть прийматися за датою народження,
починаючи з більш старшого віку.
4. Діти, які досягли трирічного віку до 31 серпня 2022 року і мають постійне місце
проживання за межами мікрорайону школи-садка. Відповідно до цього критерію, діти
будуть прийматися за датою народження, починаючи з більш старшого віку.
Відповідно до поправки до Закону про освіту, § 34: дитина віком до 3 років не має
законного права бути прийнятою до дитячого садка.
Шкільний округ Єнішовицького дитячого садка складається з територіальних районів
муніципалітетів Єнішовіце, Фрідштейн та Ждарек.
Рішення про зарахування оголошується шляхом оприлюднення списку дітей за
присвоєним реєстраційним номером у загальнодоступному місці, тобто на будівлі садка
та на веб-сайті садка, терміном на 15 днів.
Рішення про не зарахування до дошкільної освіти буде доставлено законним
представникам поштою, власними руками.
Dity budutʹ zarakhovani do doshkilʹnoyi osvity na 2022/2023 navchalʹnyy rik za takymy
kryteriyamy:
1. Dytyna, yaka dosyahaye p'yaty rokiv do 31 serpnya 2022 roku i maye postiyne mistse
prozhyvannya v shkilʹnomu mikrorayoni dytyachoho sadka. Za tsym kryteriyem pryyom ditey
zdiysnyuvatymetʹsya za datoyu yikh narodzhennya z naystarshoho viku.
2. Dytyna, yaka dosyahaye 31 serpnya 2022 roku trʹokh rokiv i maye postiyne mistse
prozhyvannya v shkilʹnomu mikrorayoni dytyachoho sadka. Za tsym kryteriyem pryyom ditey
zdiysnyuvatymetʹsya za datoyu yikh narodzhennya z naystarshoho viku.
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3. Dity, yaki dosyahly tryrichnoho viku do 31 serpnya 2022 roku i mayutʹ postiyne mistse
prozhyvannya za mezhamy mikrorayonu shkoly-sadka i yaki vzhe mayutʹ u sadochku brata
abo sestru. Vidpovidno do tsʹoho kryteriyu, dity budutʹ pryymatysya za datoyu narodzhennya,
pochynayuchy z bilʹsh starshoho viku.
4. Dity, yaki dosyahly tryrichnoho viku do 31 serpnya 2022 roku i mayutʹ postiyne mistse
prozhyvannya za mezhamy mikrorayonu shkoly-sadka. Vidpovidno do tsʹoho kryteriyu, dity
budutʹ pryymatysya za datoyu narodzhennya, pochynayuchy z bilʹsh starshoho viku.
Vidpovidno do popravky do Zakonu pro osvitu, § 34: dytyna vikom do 3 rokiv ne maye
zakonnoho prava buty pryynyatoyu do dytyachoho sadka.
Shkilʹnyy okruh Yenishovytsʹkoho dytyachoho sadka skladayetʹsya z terytorialʹnykh rayoniv
munitsypalitetiv Yenishovitse, Fridshteyn ta Zhdarek.
Rishennya pro zarakhuvannya oholoshuyetʹsya shlyakhom oprylyudnennya spysku ditey za
prysvoyenym reyestratsiynym nomerom u zahalʹnodostupnomu mistsi, tobto na budivli sadka
ta na veb-sayti sadka, terminom na 15 dniv.
Rishennya pro ne zarakhuvannya do doshkilʹnoyi osvity bude dostavleno zakonnym
predstavnykam poshtoyu, vlasnymy rukamy.

В Єнішовіце
V Yenishovitse 28. 3. 2022

……………………………………………
Mgr. Monika Šmejcová, ředitelka MŠ
директора дитячого садка
dyrektora dytyachoho sadka

