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Дитячий садок Тахов, Stadtrodská 1600, організація внеску 

 

Інформація щодо НАПИСУ В ДИТЯЧИЙ САДОК 04.05.2023 
 

Порядок зарахування до нашого дитячого садка 

1. Коли ви прийдете в дитячий садок, ви отримаєте реєстраційний номер 

2. Разом з дитиною ви заходите в клас, де матимете можливість використовувати з 

дітьми весь клас, умивальню та туалет. 

3. Заповнити Заяву про прийом дитини до дошкільного навчального закладу - відомості 

про дитину та законних представників + контактні дані, можна завантажити на сайті 

дитячого садка та заповнити вдома. 

4. Далі співбесіда з директором школи, де буде перевірена заповнена заява та 

документи та передана важлива інформація 

5. З наступного дня буде розпочато провадження відповідно до § 44 абзацу 1 Закону № 

500/2004 Зб. (адміністративний кодекс), зі змінами, для видачі «Рішень» згідно з § 71 

адміністративного кодексу, зі змінами. 

 

Умови прийому дитини до дитячого садка 

• відповідність критеріям прийому дитини до дошкільного навчального закладу 

• подання заповненої реєстраційної форми, підтвердженої педіатром про те, що 

дитина здорова, відповідає віку для прийому до дитячого садка, пройшла призначені 

регулярні щеплення та має підтвердження того, що вона має імунітет до інфекції 

(відповідно до § 50 Закону № 258/2000 Зб., про захист громадського здоров’я, зі 

змінами) не пізніше 19.5.2023 р. 

(якщо ви не можете додзвонитися до директора дитсадка, то реєстраційний лист 

можна передати в конверті вчителю в будь-якому класі або на поштову скриньку) 

 

Інформація про результати 
Результати прийому 05.04.2023 будуть оприлюднені: 

1. вивісивши список на дверях жовтого будинку в середу 07.06.2023 р. 

2. на сайті дитячого садка з середи 07.06.2023 протягом 15 днів (набуття законної сили.) 

 

Оплата в дитячому садку 

1. Плата за дошкільну освіту (завжди встановлюється на 1 навчальний рік на підставі 

розрахунку) 

Сума оплати за 2023-24 навчальний рік становить 562,00 крон 

(Оплата за дошкільну освіту не здійснюється батьками за дітей, яким у навчальному році 

виповнилося 6 років або які відклали обов'язкове відвідування школи.) 

2. Харчування - зараз: 

• діти до 6 років 1000 крон 

• діти 6-7 років - з відкладеним обов'язковим відвідуванням школи - 1100 крон 

 

Постійне розпорядження - Р/р дитячого садка 181512450/0300 
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Більше інформації для батьків: 

 

• інформаційна зустріч щодо вступу вашої дитини до дошкільної освіти та все, що з цим 

пов’язано – серпень 2023 (запрошення – e-mail) 

• www.mstachov.cz – рекомендуємо стежити, тут ви знайдете всю інформацію 

• Facebook (MŠ Tachov, вул. Stadtrodská) 

• якщо будуть зміни в будь-якому законі щодо дошкільної освіти, ви будете повідомлені вчасно 

• законний представник зобов'язаний повідомляти керівництво дитячого садка про всі зміни 

зазначених даних 

 

Умови: 

Для зарахування до дошкільної освіти в усіх дитячих садках м. Тахова, створених м. Тахов, 

законний представник дитини буде відвідувати дитячий садок відповідно до даної території з 

дитиною. Він візьме з собою посвідчення особи та свідоцтво про народження дитини. На веб-

сайтах засновника м. Тахов та окремих садочків оприлюднені райони охоплення дитячих 

садків. (Загальнообов’язкова постанова м. Тахова № 3/2018, якою визначено шкільні округи 

дитячих садків, утворені м. Тахов).  

Законний опікун дитини отримає реєстраційний номер у день зарахування та заповнить заяву 

про зарахування дитини до дошкільної освіти. У бланку він визначає уповноваженого 

представника дитини для прийому або відправлення офіційних документів дитячим садком. 

Вони отримають реєстраційну форму дитини та заявку на харчування. 

Перед поданням заяви про зарахування дитини до дошкільного закладу законні представники 

дитини повинні надати докази проживання в місті Тахов та його населених пунктах та візу з 

толерантністю в Чехії. 

На підставі положень § 165 абз. б) Закону № 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, 

середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про школу) зі змінами, директори дитячих 

садків, створених м. Тахов, будуть діяти за такими критеріями при прийнятті рішення про 

зарахування дитини до дошкільної освіти. шкільна освіта. 

Критерії: 

• До дошкільної освіти приймаються діти з місцем проживання в Тахові з толерантною візою. 

• перевага надається дітям, які закінчать обов'язкову дошкільну освіту у 2023/24 навчальному 

році дітям, які народилися з 1 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року. 

• діти, які досягли 5 років у 2023/24 навчальному році діти, які народилися з 1 вересня 2018 

року по 31 серпня 2019 року 

• діти, які досягли 4 років у 2023/24 навчальному році діти, які народилися з 1 вересня 2019 

року по 31 серпня 2020 року 

• діти, які досягли 3-річного віку в 2023/24 навчальному році діти, які народилися з 1 вересня 

2020 року по 31 серпня 2021 року 

• діти з денним навчанням, коли його брат/сестра був прийнятий з вищезазначених груп. 

 

Важливі контакти: 

Zuzana Haníková, директор дитячого садка: reditelka@msstadtrodska.cz +420 733 677 052 

Marie Honsigová, заступник представника@msstadtrodska.cz +420 739 916 65 

Ми раді, що ви обрали саме наш садочок, чекаємо на ваших дітей та на подальшу співпрацю з 

вами. 

Ми дбаємо про задоволення Ваших дітей та Вас у нашому дитячому садку. 

У Тахові 4 травня 2023 року 

 

для колективу дитячого садка, директор дитячого садка: Zuzana Haníková 


