ЗАРАХУВАННЯ ДО ДИТЯЧИХ САДКІВ НА 2021/2022 рік
Зарахування на дошкільну освіту і в цьому навчальному році буде здійснюватися відповідно
до діючих правових норм (закон про школи, адміністративний кодекс і положення про
дошкільну освіту). У зв'язку з протиепідемічними заходами, що супроводжують цей
навчальний рік в дитячих садах, необхідно адаптувати організацію таким чином, щоб
гарантувати безпеку дітей і дорослих, поважати індивідуальні можливості і обмеження
окремих учасників і, в той же час, виконати всі, встановлені законодавством обов'язки.
Зарахування відбувається в термін, встановлений шкільним законом, тобто, з 2 по 16 травня
2021 р. Конкретну дату зарахування на дошкільне навчання встановлює директор школи в
рамках зазначеного періоду.
У Základní škola Praskačka, Praskačka 60 запис буде проводитися
a) особистою подачею заяви в дні 13. 6. 2022 з 14,00 до 17.00

Заявку для прийому на навчання в ДС знайдете на сайті: www.praskacka.cz
або
b) дистанційною формою – з доставкою не пізніше: 20. 6. 2022
Заяву разом з додатками законні представники можуть надіслати наступними
способами:
− у шкільну скриньку даних – 67m6kg,
− на електронну пошту з електронним підписом законного представника- E-mail школи:
info@zspraskacka.cz,
− поштою (дата подачі на пошту є вирішальною) – адреса школи: Praskačka 60, 503 33
Praskačka,
Якщо законний представник подає заяву іншими технічними засобами, ніж зазначені вище
(наприклад, електронною поштою без визнаного електронного підпису, факсом і т.д.), то
необхідно підтвердити її протягом 5 днів, в іншому випадку заяву не буде прийнято.
Додатки до заяви
• Копія свідоцтва про народження дитини – достатньо послати його просту копію
дистанційним способом.
•Підтвердження належної вакцинації дитини або документ про те, що дитина має імунітет до
захворювання, або не може пройти вакцинацію через протипоказання - про це свідчить
підтвердження практичного педіатра.
Цей обов'язок не поширюється на дитину, яка вже отримує обов'язкову дошкільну освіту.
Обов'язок брати участь в обов'язковій дошкільній освіті поширюється на дітей, які
досягли віку 5 років до 31. 8. 2021 р.
Якщо у директора школи є сумніви в достовірності наданих документів, він може
запросити у законних представників їх оригінали або завірені копії.

Замість обов'язкової дошкільної освіти в ДС законний представник дитини має право обрати
індивідуальну освіту. В такому випадку дитина отримує освіту вдома самостійно, навчати
його може інша особа або вона може відвідувати інший освітній заклад, ніж дитячий садок.
Проте, законний представник повинен і в такому випадку записати дитину на дошкільну освіту.
Повідомлення про індивідуальне навчання дитини передається законним представником
директору школи одночасно із заявою про прийом на дошкільну освіту або в термін до 3-х
місяців до початку навчального року, тобто до 31 травня 2021 р.
Корисні посилання:
MŠMT, Інформація про прийом в дитячі садки на навчальний рік 2021/2022
https://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-materskych-skol-pro-rok-2021-2022/
MŠMT, Актуальна інформація для шкіл про коронавірус https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

