Č.j.: 1141/9/2022

КРИТЕРІЇ ПРИЙМУ ДІТЕЙ/ІНОЗЕМЦІВ НА ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ
У ДИТЯЧКОМУ САДКУ ЄСЕНІЦЕ, Р-Н ПРАГА - ЗАХІД
(робоче місце дитячого садка V Úvoze, дитячого садка Osnice, дитячого садка Cedrová)

З ВІДВІДАННЯМ З 2022/2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
(згідно із Законом № 67/2022 Зб. від 21.03.2022 р. про освіту), тобто для дітей, яким
надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні та надано візу для перебування в
територія ЧР.

Дата та місце реєстрації:
заочним шляхом 13-17 черв. 2022 у дитячому садку Jesenice, V Úvoze 344,
Jesenice
Діти приймаються до ЯСЕНІЦЬКОГО ДИТЯЧОГО САДКУ, район Прага - Захід,
для відвідування дошкільної освіти з відвідуванням з 2022/2023 навчального
року в такому порядку:
Діти/іноземці, які проживають у шкільному районі Єсеніце (діти загального
користування), прийматимуться за датою народження в послідовності від
старшого до молодшого (пільговий прийом поширюється на дітей, для яких
дошкільна освіта є обов’язковою, які народилися з 1 вересня 2016 року до 31
серпня 2017 року).
Заявки можна подати наступним чином:
• поштою на адресу Єсеницького дитячого садка, V Úvoze 344, Jesenice, 25242
• шляхом введення в підготовлений збірний пристрій 13.06.2022 8-16 год. особисто за адресою
MŠ Jesenice, V Úvoze 344, Jesenice 25242

Законний представник надсилає протягом терміну реєстрації:
• заповнена заява на усиновлення дитини (двомовна форма знаходиться на сайті школи
www.msjesenice.cz, вкладка Документи для завантаження)
• заява лікаря - підтвердження належної вакцинації дитини, ев. наступне повідомлення
(форма знаходиться на сайті школи, вкладка Документи для завантаження)
• копія паспорта або іншого дійсного документа з виданою візовою наклейкою (див. вище)
• копія договору оренди, що підтверджує перебування в місті Єсеніце, або офіційне
підтвердження перебування

Згодом реєстраційний номер заявки буде надіслано на електронну пошту,
вказану в заяві про прийняття.
Список прийнятих/неприйнятих дітей буде оприлюднено за реєстраційними
номерами на сайті школи та на відкритій вітрині дитсадка не пізніше 30 днів
після зарахування. Рішення про зарахування буде надіслано законному
представнику на вказану електронну адресу, для неприйняття поштою за
вказаною в заяві адресою перебування.
Кількість дітей залежить від можливостей школи. Реєстрація відбуватиметься відповідно до
Закону № 561/2004 Зб. (Закон про школу) та Законом № 500/2004 Зб., адміністративнопроцесуальним кодексом.

В Єсеніце 14.4.2022
Mgr. Šárka Krátká Wagenknechtová
директора школи

