
Як записати дитину у дитячий садок на 
2023/2024 навчальний рік 

 
Загальна інформація: 
 
- На 2023/2024 навчальний рік набір до дитячих садочків відбудеться 4 травня 
2023 року з 14:00 до 16:00 год. 
- Обов’язковою дошкільна освіта в цьому навчальному році є для дітей, що 
народилися до 31.08.2018. 
- Умови прийому встановлюються критеріями, які містять більш детальну 
інформацію опубліковано на сайті дитсадка.  
- Заяву про прийом до закладу дошкільної освіти, в тому числі заявка на харчування, 
Реєстраційний лист і Згода на обробку персональних даних доступна для завантаження 
на сайті дитячого садка. 
 
Отримати бланки для реєстрації можуть законні представники, які не мають доступу до 
Інтернету чи принтера, 25-27 квітня 2023 року з 10:00 до 11:00, коли запрошуємо на 
«Огляд дитячого садка для новачків». 
 
Що знадобиться законному представнику для реєстрації: 

 

➢ Розбірливо заповнену та власноруч підписану заяву про прийом до закладу 

дошкільної освіти 

➢ Свідоцтво про народження дитини (звичайна копія) 

➢ Розбірливо заповнена Реєстраційна форма із свідоцтвом про щеплення на 

звороті відповідно до § 50 Закону № 258/2000., видана дільничним педіатром (дитині, 
якій до 31.08.2023 виповнилося 5 років, підтвердження про щеплення не потрібно).  

➢ Підписана згода на обробку персональних даних 

➢ Якщо мова йде про дитину з вадами розвитку довідка зі спеціального 

консультаційного центру 

➢ Іноземці, які не є громадянами ЄС, повинні надати копію свого дозволу на 

довгострокове проживання (у разі перебування в Чехії більше 90 днів).  

➢ Документ, що посвідчує особу та постійне місце проживання. Постійне місце 

проживання дитини буде перевірено в муніципалітеті. 
 
Термін і спосіб подання заявок 
 
Попередньо заповнену Заяву про вступ, разом з обов’язковими додатками, законний 
представник подає 04 травня 2023 року з 14:00 до 16:00 особисто в дитячому садку, 
куди він також прийде з дитиною. 
 
Присвоєння реєстраційного номера  
 
- Після отримання заяви директор дитячого садка розпочинає адміністративну 
процедуру та присвоює реєстраційний номер, під яким дитина буде перебувати під час 
адміністративної процедури, та повідомляє його законному представнику на місці. 
Реєстраційний номер буде використано під час оприлюднення результатів прийому. 
 

 

 



Розгляд заявок  
 

- У період з 05.05.2023 по 21.05.2023 буде проведено розгляд заявок, перевірку 

правильності даних, усунення недоліків та надання відсутніх документів. Протягом 

усього цього періоду законним представникам, згідно з § 36, абзац 3 Закону № 

500/2004., адміністративного кодексу, за попередньою домовленістю по 

телефону, буде дозволено переглядати та висловлювати свою думку щодо 

рішення перед винесенням рішення. 
 

Оприлюднення результатів зарахування  
 

- 22.05.2023 року директор дитячого садка на своєму сайті та у загальнодоступному 

місці оприлюднить публічним документом, в знеособленому вигляді за реєстраційними 

номерами, перелік прийнятих та не прийнятих дітей до дошкільної освіти на 2023/2024 

навчальний рік. 
- Законні представники дітей, яких не було прийнято, заберуть рішення про не 

прийняття особисто 22 травня 2023 року з 10:00 до 12:00 в кабінеті директора. 
- На це рішення можна подати апеляцію протягом 15 днів з моменту його отримання 

регіональним управлінням Пльзеньського краю за допомогою директора дитячого 

садка. 
Апеляція – це лише формальна перевірка дій директора дитсадка, чи прийняла вона 

рішення за заздалегідь визначеними критеріями. 

 

 

Обробила: 

Зденка Весела – директор дитячого садка 


