
Зарахування до дитячого садка на 2023/2024 навчальний рік 
02.05. та 05.03.2023 з 8:00 до 11:00 та з 13:00 до 15:00 год. 
Для спрощення та прискорення реєстрації можна з 21.04. – 27.04. попередня 
електронна реєстрація.Перейшовши за посиланням на веб-сайті школи, ви перейдете 
до конкретної програми кроки – роздрукувати заяву, відвідати лікаря і все це доставити 
в садочок до зазначеного терміну (www.ms-blatske.cz). 
Тепер ви також можете забронювати день і час. 
 
Документи, необхідні для реєстрації: роздрукувати з сайту або забрати 
в дитячому садку в робочі дні 17.04. – 21.04. в господарському корпусі дитячого садка з 
8.00 до 11.00 год. 
• Заява про прийом дитини до дошкільного навчального закладу 
• Виписка педіатра (про стан здоров'я та обов'язкові щеплення) 
• Згода на обробку персональних даних 
 
Інші документи, які знадобляться для реєстрації: 
• Свідоцтво про народження дитини 
• Ідентифікаційна картка (Іноземцю надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Це 

доводить себевізову наклейку або запис про надання тимчасового захисту. 
яким надано візу на термін перебування більше 90 днів для тривалого перебування на території 
Чеської Республіки,яка тепер автоматично розглядається законом як віза для іноземців з тимчасовим 
захистом.Це підтверджується виданою візовою наклейкою або штампом у паспорті). 

• У разі особливих освітніх потреб копія рекомендації шкільного консультанта 
засоби для забезпечення заходів підтримки 
• Довіреність на представництво дитини (документується тільки особою, яка має право 
представляти дитину і не має 
його законним представником, наприклад, опікуном) 
 
Ми надаємо перевагу особистій участі для подачі заявок на дошкільну освіту. Є 
можливість підпилювати також через поле даних: p97pdme, електронною поштою з 
розпізнаним електронним підписом або рекомендованим листом, вирішує дата 
подання. За інформацією можна звертатись за телефоном 739 071 965 або 
електронною поштою ms-blatske@volny.cz директору школи. 
- Хід процедури прийому регулюється Законом № 500/2004 Зб., Адміністративний 
кодекс зі змінами пізніші правила. 
- Директор діє відповідно до встановлених критеріїв (опубліковано 17.04. на дошці 
оголошень Дитячий садок). 
- Результати вступної процедури будуть оприлюднені 18 травня 2023 року на сайті 
школи та дошки оголошень у дитячих садках. 
- Для підписання Рішення будуть запрошені батьки прийнятих дітей. 
- Батьки, які подали кілька заяв до дитячих садків, підписують Відкликання заяви, 
у зв’язку з дублюванням вступу (форми ви отримаєте при реєстрації 05.02.2023). 
- Батьки відмовлених дітей будуть повідомлені письмово. 
 
У дні реєстрації о 08:30, 09:00 та 09:30 проходитиме День відкритих дверей. 
 
Шановні батьки, якщо у вас виникли запитання, не соромтеся звертатися до нас!!! 


