Інформація про зарахування до дитячих садків на
навчальний рік 2021/2022
У зв'язку з протиепідемичними заходами, які супроводжують цей навчальний рік,
Міністерство освіти, молоді та спорту реалізували заходи щодо організації зарахування
на обов'язкове навчання на 2021/2022 навчальний рік з метою гарантування безпеки
дітей та дорослих, дотримання індивідуальних можливостей та обмежень окремих
учасників, при цьому виконуючи всі законні зобов'язання. Реєстрація відбудеться в
травні, без присутності дітей і законних представників.
Зарахування до дошкільної освіти відбуватиметься у дитячих садках, створених містом
Млада Болеслав відповідно до закону. Це відбудеться в день відповідно до Закону про
освіту, тобто з 3 травня 2021 року по 9 травня 2021 року.
Оскільки неможливо передбачити, які надзвичайні заходи будуть застосовуватися на
момент зарахування, ситуація вимагає організацію зарахування без особистої присутності дітей
і законних представників в школі. Віддайте перевагу , якщо це можливо, подачі заявки
за допомогою скриньки даних, електронної пошти з електронним підписом, поштою,
в крайньому випадку відповідно до конкретної ситуації шляхом особистого подання в школі.

Порядок зарахування до дошкільної освіти
•

•

•

•

Формальна частина зарахування відбуватиметься з використанням переліку
дітей, які належать до шкільного округу дитячого садка та мають право на
пріоритетний прийом до даного дитячого садка ( § 34 (4) закону про освіту).
Відповідно до закону про освіту, не повинна настати ситуація, коли можливості
школи недостатні для кількості зареєстрованих дітей з правом пріоритетного
вступу до даного дитячого садка, але може зявитися на практиці. Школа
дотримується заздалегідь встановлених та опублікованих формальних
критеріїв.
У ситуації, коли школа має достатньо місць для прийому дітей з правом
пріоритетного вступу, але існує надмірна зацікавленість дітей, які не належать
до шкіліного округу, пріоритетом є прийом дітей з правом вступу в даний
садок.Потім все пробігає заздалегідь створеними та опублікованими
формальними критеріями.
Ми рекомендуємо в випадку необхідної прямої комунікації використувати
загальні інструменти ІКТ для дистанційного зв'язку.

Відповілно до § 37 закону № 500/2004 Кол., адміністративно-процесуального кодексу зі
змінами та доповненнями , заява про вступ до дошкільної освіти може подаватися в
письмовій або усній формі в протоколі або в електронній формі. Заяву можна знайти на
сайті міста Млада Болеслав і на сайті дитячих садків. Заявка може бути доставлена
наступними способами:

1. до скриньки шкільних даних (кожна школа має свою скриньку даних),
2. по електронній пошті з електронним підписом законного опікуна (ви не можете
просто відправити простий електронний лист!),
3. поштою (дата подання на поштове відділення є визначальною)
4. особисте подання: у разі особистого подання заяви законним представником
дитини необхідно організувати прийом заяв таким чином, щоб не збільшувати
концентрацію та пересування осіб на території школи.
Якщо подання здійснюється іншими технічними способами (наприклад, електронною
поштою без визнаного електронного підпису, телефаксу тощо), воно повинно бути
підтверджено протягом 5 днів законним представником одним із вищезазначених
способів.
Якщо законний представник не в змозі використовувати інструмент ІКТ , він/вона
організовує особистий візит до школи після телефонної згоди зі школою (понеділок і середа 8:0011:30), де без присутності дитини заповнює заяву зарахування до дитячого садочку, та здачі до
школи копії свідоцтва про народження дитини , підтвердження належної вакцинації дитини
загальним педіатром та копія посвідки на постійне (довгострокове) проживання (якщо ви є
громадянином країни, який не є жителем ЄС) .

Для документування свідоцтв про народження досить відправити просту
дистанційно.

копію

Докази належної вакцинації дитини
Відповідно до § 50 закону про охорону громадського здоров'я, умовою для прийому
дитини до дитячого садка є дотримання обов'язку проходити зазначені регулярні
щеплення, або мати докази того, що дитина несприйнятлива до захворювання ,має
імунітет до інфекцій ,або не може пройти вакцинацію від постійних протипоказань. Це
зобов'язання не поширюється на дитину, яка проходить обов'язкову дошкільну освіту .
Законний представник доводить цей обов'язок, довідкою від дитячого лікаря
загальної практики. Підтвердження за запитом буде видано лікарем в умовах
дотримання встановлених протиепідемічних заходів. Бажано заздалегідь звернутися до
лікаря по телефону і замовити дату візиту відповідно до практики. Індивідуально
необхідно розібратися з випадком, коли сім'я знаходиться на карантині або ізольована.
Якщо один з лікарів надає підтвердження по електронній пошті, це, безумовно, також
можливо, але знову ж таки за попередньою домовленістю.
У разі, якщо дитина не була щеплена згідно з календарем щеплень, законний представник
повинен звернутися до лікаря-терапевта і вимагати підтвердження того, що дитина
несприйнятлива до захворювання або не може пройти вакцинацію для постійного

протипоказання.

Крім документування щеплення, законний представник не зобов'язаний надавати
будь-яку іншу заяву або довідку лікаря для цілей адміністративної процедури прийому
в дитячий садок.
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але забезпечують індивідуальну діагностику відповідно до
відповідних епідеміологічних заходів. Якщо дитину вже обстежили в шкільному
консультативному закладі, законний представник надає копію рекомендації.
Якщо у директора школи є сумніви щодо достовірності задокументованих документів, він
може вимагати оригінал копії від законних представників.
Діти, які досягли п'ятирічного віку до 31 серпня 2021 року, зобов'язані виконати
дошкільну освіту.
Законний представник може обрати індивідуальну освіту замісць обов'язкової
дошкільної освіти в дитячому садку відповідно до § 34(б)закону про освіту. Дитина потім
навчається вдома , може навчатися у іншої особи, або відвідує інший заклад, крім
дитячого садка. Однак законний представник все одно повинен записати дитину до
дошкільної освіти. Повідомлення про індивідуальну освіту дитини подається законним
представником директору школи одночасно із заявою про вступ до дошкільної освіти або
не пізніше ніж за 3 місяці до початку навчального року, тобто до 31 травня 2021 року.
РЕЗЮМЕ - ДОДАЄТЬСЯ ДО РЕЄСТРАЦІЇ (з 3 по 9 травня 2021 року):
Заява про прийняття дитини до дошкільної освіти (заява для скачування на сайті
школи або на сайті міста МБ)
•

копія свідоцтва про народження

•

докази належної вакцинації дитини

•

копія підтвердження постійної (довгострокової) посвідки на проживання
(якщо громадянин держави за межами ЄС)

Посилання на сайт дитячих садків, створених містом Млада Болеслав:
https://www.4zsmb.cz/
https://www.6zsmb.cz/ https://8zsmb.cz/
https://www.zspastelka.cz/
https://www.skoladebr.cz/
https://msctyrlistek9.webnode.cz
https://www.msduha.estranky.cz
https://www.mslaurinka.cz https://www.mspampeliska.cz https://www.msslunicko-mb.cz

https://ms-stepanka9.webnode.cz
Постанова Статутного міста про дитячі садки районів:
ОЗВ No 3 2019 - Шкільні округи дитячих садків

