
Дитячий садок Тахов, Стадтродськa 1600, фінансована організація 
 

Інформація для зарахування до дошкільної освіти в нашому садочку 02.06.2022 

 

Реєстрація проходитиме в жовтій будівлі вищого класу                                                                        

Для реєстрації потрібно: 

• Свідоцтво про народження дитини 

• Ваша ідентифікаційна картка 

• Віза толерантності в Чехію 

• Довідка про дійсну вакцинацію дитини - від лікаря - дійсна тільки для дітей до 5 років. 

Законний представник дитини, яка народилася з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року, 

яка буде здійснювати дошкільну освіту у 2022/23 навчальному році, не зобов’язана надавати 

докази вакцинації. 

 

Процедура зарахування в наш садок 

1. При вступі в садок ви отримаєте реєстраційний номер 

2. Разом з дитиною ви входите до класу, де матимете можливість використовувати з дітьми 

простір всього класу, умивальну та туалет. 

3. Заповнити Заяву про зарахування дитини до дошкільної освіти (інформація про дитину та 

опікунів + контактні дані) 

4. Далі слід співбесіда з директором школи, де перевіряється заповнена заява та документи та 

передається важлива інформація 

5. З наступного дня буде розпочато провадження відповідно до статті 44 (1) Закону № 500/2004 

Зб. (Кодекс адміністративно-процесуального кодексу) зі змінами, внесеними для винесення 

«Рішення» відповідно до статті 71 Адміністративного процесуального кодексу із змінами. 

 

Умови прийому дитини в садок 

• відповідність критеріям зарахування дитини до дошкільної освіти, інформацію про 

зарахування можна знайти на сайті нашого дитсадка або на сайті міста Тахова. 

• подання заповненої реєстраційної форми 

 

Важлива інформація 

Обов’язкова дошкільна освіта поширюється на дітей, яким у 2022/23 навчальному році 

виповнюється 6 років або мають рекомендовану відстрочку обов’язкового відвідування школи. 

(більше інформації можна знайти в § 34 а) Закону про освіту - обов'язки дошкільної освіти та 

способи її виконання або в Правилах дошкільного закладу на нашому сайті) 

 

Інформація про результати 

Результати процедури прийому від 02.06.2022 будуть опубліковані: 

1-е розміщення списку на дверях жовтої будівлі нашого дитсадка 13.06.2022 

2. на сайті дитячого садка протягом 15 днів (набирає чинності). 

У разі неприймання дитини до садка буде видано письмовий документ, який уповноважений 

представник дитини забере особисто в садочку 13.06.2022.  

 

 

 



Оплата в дитячому садку 

1. Оплата за дошкільну освіту (завжди визначається за 1 навчальний рік на основі розрахунку) 

Розмір винагороди за 2022-23 навчальний рік становить 533,00 крон. 

(Батьки не оплачують дошкільну освіту дітям, яким у навчальному році виповнюється 6 років 

або мають відтермінування обов’язкового навчання.) 

2. Харчування - на даний момент: 

• діти до 5 років 800 крон 

• діти 6-7 років, 900 крон 

Постійний наказ - номер рахунку дитячого садка 181512450/0300 

Більше інформації для батьків: 

• www.mstachov.cz - радимо подивитися, всю інформацію ви знайдете тут 

• Facebook (Тахівський дитячий садок, вул. Стадтродська) 

• Якщо зміниться будь-який закон про дошкільну освіту, ви будете вчасно повідомлені 

• законний представник зобов'язаний повідомляти керівництво садочка про будь-які зміни 

даних 

 

Важливі контакти: 

Зузана Ханікова, директор дитячого садка: reditelka@msstadtrodska.cz +420 733 677 052 

Марі Гонсігова, заступник zastupce@msstadtrodska.cz +420 739 916 658 

 

Ми раді, що ви обрали наш садок, чекаємо на ваших дітей та подальшу співпрацю з вами. 

Ми дбаємо про задоволення ваших дітей і вас у нашому садочку. 

 

 

У Тахові 31.03.2022р 

 

для команди дитсадка Директор дитячого садка: Зузана Ханікова 


