Thông tin dăng ký vào mẫu giáo cho năm học 2021/2022
Đồng hành cùng với các biện pháp chống dịch cho năm học này, Bộ giáo dục đưa ra ban hành tổ
chức tuyển học sinh tiểu học cho năm học 2021/2022 để có thể đảm bảo được an toàn cho trẻ em
lẫn người lớn, tôn trọng các khả năng và hạn chế của từng cá nhân tham gia và đồng thời hoàn
thành các nghĩa vụ pháp lý. Các cuộc tuyển học sinh tiểu học sẽ diễn ra vào tháng 5, với hình thức
sẽ vắng mặt các trẻ em và phụ huynh của các em.
Việc tuyển học sinh tiểu học vào giáo dục mầm non sẽ được tổ chức tại các trường mầm non do
thành phố Mladá Boleslav thành lập theo quy định pháp luật. Sẽ diễn ra đúng theo lịch dự định của
Luật giáo dục, nghĩa là trong khoảng thời gian từ mùng 3 tháng 5 năm 2021 đến mùng 9 tháng 5
năm 2021.
Do không thể dự đoán được những biện pháp bất thường nào sẽ được áp dụng vào thời điểm tuyển
học sinh tiểu học, vì thế bắt buộc phải tổ chức tuyển học sinh tiểu học bằng cách là không có sự
hiện diện cá nhân của trẻ em và phụ huynh tại trường. Nếu có thể, ưu tiên nhận giấy tờ đăng
ký qua hòm thư dữ liệu điện tử, email có chữ ký điện tử, qua đường bưu điện, bần cùng trong
trượng hợp đặc biệt và tùy theo lý do cụ thể có thể nhận giấy đăng ký vào học trực tiếp tại
nhà trường.
Thủ tục đăng ký vào trường tiểu học:


Phần chính thức của việc đăng ký sẽ dựa vào danh sách trẻ em thuộc vào khu
vực của trường mầm non và có quyền ưu tiên được nhận vào trường mẫu giáo
đó (§ 34 khoản 4 của Đạo luật Giáo dục).



Tình trạng khi số lượng học sinh tiểu học của trường không đủ cho các trẻ em
của khu vực đó được ưu tiên vào học, theo Bộ giáo dục không thể xẩy ra nhưng
thức tế có thể có, nhà trường sẽ tuân theo các tiêu chí chính thức được thành
lập và công bố.



Trong tình trạng nhà trường đủ năng lực nhận các trẻ em thuộc về khu vực
mình nhưng số lường quan tâm của các trẻ em ngoài khu vục nhiều quá, nhà
trường sẽ ưu tiên nhận trẻ em trong khu vực trước và tiếp theo sẽ xử lý theo các
tiêu chí chính thức được thành lập và công bố trước.



Chúng tôi khuyên bạn khi nhất thiết cần liên lạc trực tiếp nên sử dụng các công
cụ ICT phố biển hiện nay cho cách liên hệ từ xa.

Căn cứ vào Mục 37 của Đạo luật số 500/2004 BL., Bộ luật Thủ tục Hành chính, theo nghĩa quy
định sau, đơn xin nhập học vào trường mầm non được phép có hình thức văn bản hoặc bằng lời nói
vào một giao thức hoặc có thể theo hình thức điện tử. Giấy đăng ký nhập học bạn có thể tìm thấy
trên trang web của thành phố Mladá Boleslav hoăc trang web của các trường mầm non. Giấy đăng
ký nhập học bạn có thể gửi bằng các cách sau:
1.
qua hòm thư dữ liệu điện tử (trường học nào cũng có hòm thư dữ liệu điện tử của
mình),
2.

qua email với chữ ký điện tử ( khổng thể gửi email thường!),

3.

qua bưu điện ( lịch ngày gửi tại bưu điện là quyết định),

4.

nộp trực tiếp tại trường: trong trường hợp phụ huynh muốn nộp đơn xin nhập học
trực tiếp tại trường, phải sắp xếp nhận đơn nhập học như nào để tránh tình trạng tập

chung đông người hoặc đông người di chuyển trong không dan nhà trường.
Nếu nộp đơn xin nhập học bằng cách sử dụng các phương tiện kỹ thuật khác (ví dụ: bằng thư điện
tử không có chữ ký điện tử được công nhận, bằng fax, v.v.) thì phụ huynh phải xác nhận nộp giấy
đăng ký nhập học trong vòng 5 ngày theo một trong những cách nêu trên.
Nếu phụ huynh không thể sử dụng các công cụ ICT được thì sẽ gọi điện vào nhà trường và hẹn lịch
đến gặp trực tiếp (thứ 2 và thứ 4 vào 8:00 – 11:30) để điền đơn đăng ký nhập học và nộp bản sao
Giấy khai sinh của trẻ em, giấy chứng nhận của bác sĩ khoa nhi về việc tiêm phòng đầy đủ và
bản sao giấy phép cư trú thường trú/cư trú dài hạn (nếu bạn không phải là công dân EU).
Về Giấy khai sinh chỉ cần gửi bản sao thường (bản copy) bằng đường xa.
Về Giấy chứng nhận trẻ em được tiềm phòng đầy đủ
Theo § 50 của Đạo luật Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng, điều kiện để nhận được trẻ em vào trường tiểu
học là phải hoàn thành nghĩa vụ tiêm phòng cơ bản hoặc có bằng chứng rằng đứa trẻ được miễn
nhiễm với bệnh nhiễm trùng hoặc không thể tiêm phòng vì lý do phản chỉ định vĩnh viễn. Nghĩa vụ
này không dành cho trẻ em đang học trường tiểu học rồi.
Phụ huynh chứng minh nghĩa vụ này bằng giấy chứng nhận của bác sĩ khoa nhi.
Giấy chứng nhận của bác sỹ khoa nhi được cấp do yêu cầu của phụ huynh với điều kiện tuân thủ
các biện pháp chống dịch đã đề ra. Nên liên hệ trước với bác sĩ qua điện thoại và đặt ngày thăm
khám theo quy định của phòng khám. Trong trường hợp như gia đình bị cách ly thì phải giải quyết
riêng lẻ đặc biệt. Có một vài bác sỹ cấp giấy chứng nhận gửi qua email cho, điều này cũng có thể
thực hiện được, nhưng chắc chắn cũng phải gọi điện thoại thỏa thuẩn trước.
Trong trường hợp mà trẻ em không được tiêm phòng cơ bản theo lịch tiêm phòng, phụ huynh phải
liên lạc với bác sỹ khoa nhi của em và yêu cầu cấp giấy chứng nhận trẻ em miễn nhiễm với bệnh
nhiễm trùng hoặc không thể tiêm phòng vì lý do phản chỉ định vĩnh viễn.
Ngoài giấy bằng chứng về việc tiêm phòng, phụ huynh không phải nộp bất kỳ tuyên bố hoặc
giấy xác nhận nào khác của bác sĩ cho mục đích làm thủ tục nhập học vào trường mẫu giáo.
Thông tin khác
Các cơ sở tư vấn giáo dục hiện nay đang cố cung cấp các dịch vụ cơ bản cần thiết nhất, nhưng
những chuẩn đoán cá nhân họ cung cấp phù hợp với các biện pháp chống dịch đã đề ra.
Nếu trẻ em đã được khám tại cơ sở tư vấn giáo dục thì phụ huynh chỉ cần nộp bản sao của giấy
khám.
Nếu hiệu trưởng có sự nghi ngờ về việc xác thật của các văn bản đã nộp, hiệu trưởng có thể yêu cầu
phụ huynh nộp bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp pháp.
Nghĩa vụ nhập học trường tiểu học dành cho các trẻ em đủ 5 tuổi trước ngày 31.08.2021.
Phụ huynh có thể chọn cách giáo dục mầm non cá nhân theo § 34b của Đạo luật Giáo dục thay vì
nghĩa vụ bắt buộc giáo dục mầm non ở các trường mẫu giáo. Nghĩa là trẻ em được phụ huynh tự
giáo dục ở nhà hoặc bởi một người khác hoặc có thể tham gia cở sở khác mà không phải là trường
mầm non. Kể cả như thế, phụ huynh vẫn phải đăng ký cho trẻ em vào trường mầm non. Thông báo
về việc chọn cách giáo dục cá nhận tại nhà, phụ huynh nộp cho hiệu trưởng mầm non cùng với đơn
xin nhập học vào trường tiểu học hoặc nộp muộn nhất 3 tháng trước học kỳ mới nghĩa là đến
31.05.2021.
TÓM TẮT – ĐỂ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC CẦN THIẾT PHẢI NỘP (trong lịch 3.05.2021-

9.5.2021):
Đơn xin nhập học mầm non ( đợn xin có thể tải về được tại trang web của các trường tiểu học hoặc
tại trang web thành phố Mladá Boleslav)
 bản sao Giấy khai sinh của trẻ em
 Giấy chứng nhận tiêm phòng
 bản sao giấy phép cư trú thường trú/cư trú dài hạn (nếu bạn không phải là công dân
EU)
Liên kết đến trang web của các trường mẫu giáo do thành phố Mladá Boleslav thành lập:
https://www.4zsmb.cz/
https://www.6zsmb.cz/
https://8zsmb.cz/
https://www.zspastelka.cz/
https://www.skoladebr.cz/
https://ms-ctyrlistek9.webnode.cz
https://www.msduha.estranky.cz
https://www.mslaurinka.cz
https://www.ms-pampeliska.cz
https://www.msslunicko-mb.cz
https://ms-stepanka9.webnode.cz
Nghị định của thành phố theo luật định về các quận của trường mẫu giáo.
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