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Стаття 1
Вступні положення
Директор Остравського дитячого садка Леховичова, 8 видає відповідно до пункту 3
розділу 34 Закону № 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну
та іншу освіту (далі «Закон про школу») зі змінами, Закон № 258/2000 Зб., про охорону
здоров’я населення зі змінами та Закон № 67/2022 Зб., про заходи у сфері освіти у зв’язку
з збройний конфлікт на території України, спричинений вторгненням на територію
Російської Федерації, із змінами до цієї Директиви, яка встановлює критерії прийому
дітей-іноземців до дошкільної освіти дошкільної організації дитячого садка Острава,
Леховичова, 8.
Іноземець для процедури прийому на дошкільну освіту до дитячого садка Острава,
Леховичова 8, додаткова організація – особа, якій надано тимчасовий захист у Чеській
Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом. в
Україні відповідно до Виконавчого рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року
про встановлення випадку масового напливу переміщених осіб з України у розумінні
статті 5 Директиви 2001/55 / ЄС та встановлення тимчасового захисту (далі – як
«іноземець»).
Для порядку прийому на дошкільну освіту Остравського дитячого садка, Леховичова, 8,
вкладна організація, абітурієнтом є іноземець, який через свого законного представника
подав заяву про вступ до дошкільної освіти до зазначеного дитсадка. .
Стаття 2
Умови прийому абітурієнтів
Абітурієнти, які з 1 вересня 2022 року не виконали обов’язки щодо дошкільної освіти
(тобто діти-іноземці, які не досягли 31 серпня 2022 року 5-річного віку), зобов’язані
надати довідку лікаря про те, що дитина пройшла встановлені регулярні щеплення. , або
доказ того, що він імунітет до інфекції або що він не може бути вакцинований за
протипоказанням.
Абітурієнти, які з 1 вересня 2022 року здобувають дошкільну освіту (тобто діти-іноземці,
яким на 31 серпня 2022 року виповнилося 5 років), довідка від лікаря про те, що дитина
пройшла передбачені регулярні щеплення, або документ про імунітет на інфекцію або
що він не може бути вакцинований, оскільки протипоказання надавати не потрібно.
Стаття 3
Критерії прийому
І.
Заявники, які відповідають умовам, встановленим ст. 2 для вступу до дошкільної освіти
в дитячий садок Острава, Леховичова, 8, внеська організація, оцінюються за
законодавчими критеріями. Відповідно до § 34 абзацу 3 Закону № 561/2004 Зб. Про
дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту зі змінами, діти, які до
початку 2022/2023 навчального року досягли ст. не досягли 3-х років, якщо вони мають
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місце проживання, в мікрорайоні школи-садка або влаштовані в дитячий будинок цього
району, до дозволеної кількості дітей, зазначеної в шкільному журналі. Шкільний округ
дитячого садка, діяльність якого здійснює дитячий садок Острава, Леховичова, 8,
додаткова організація є територією статутного міста Острава. Відповідно до § 34 абзацу
1 Закону № 561/2004 Зб. про дошкільний навчальний заклад,
Виконання критерію, вираженого віком заявника, оцінюється станом на 31 серпня 2022
року.
Виконання критерію, визначеного місцем проживання заявника, оцінюється в день
подання заяви про зарахування дитини до дошкільної освіти.
II.
Якщо кількість абітурієнтів, які першочергово прийняті до дошкільної освіти в
дошкільну організацію «Дитячий садок Острава, Леховичова 8», буде такою, що в
результаті їх прийому буде перевищено максимальну кількість дітей, зазначену в
шкільному журналі. , для визначення прийнятних заявників у такому порядку
застосовуються наступні критерії:
1. ДО дошкільна освіта є першими приймаються абітурієнти, які досягли віку не
менше 3 років до початку 2022/2023 навчального року та мають місце проживання
в районі школи дитячого садка або влаштовані в дитячий будинок цього району до
дозволена кількість дітей, зазначена в шкільному журналі. Якщо кількість цих
абітурієнтів буде такою, що в результаті їх прийому буде перевищено максимальну
кількість дітей, зазначену в шкільному журналі, то вони будуть прийматися в
порядку від найстаршого до місткості дитячого садка.
У разі рівності дня, місяця та року народження претендентів, буде прийнято
рішення між цими претендентами (тобто буде проведено жеребкування прийнятих
претендентів). Розіграш відбудеться у визначений директором дитячого садка день,
про що законні представники заявників будуть повідомлені особисто, телефоном,
електронною поштою або ящиком даних, щонайменше за 10 днів. Розіграш
відбудеться у присутності законних представників претендентів. Розіграш
проводить випадково обраний законний представник.
2. Якщо всі заявники, перелічені у ст. 3 пункт II. Приймаються абітурієнти, яким до
початку 2022/2023 навчального року виповнюється не менше 3 років і які не мають
місця проживання в мікрорайоні дитячого садка або не влаштовані в дитячий
будинок цього району, до дозволена кількість дітей, внесених до шкільного
журналу. Якщо кількість цих абітурієнтів буде такою, що в результаті їх прийому
буде перевищено максимальну кількість дітей, зазначену в шкільному журналі, то
вони будуть прийматися в порядку від найстаршого до місткості дитячого садка.
У разі рівності дня, місяця та року народження претендентів, буде прийнято
рішення між цими претендентами (тобто буде проведено жеребкування прийнятих
претендентів). Розіграш відбудеться у визначений директором дитячого садка день,
про що законні представники заявників будуть повідомлені особисто, телефоном,
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електронною поштою або ящиком даних, щонайменше за 10 днів. Розіграш
відбудеться у присутності законних представників претендентів. Розіграш
проводить випадково обраний законний представник.
3. Якщо всі заявники, перелічені у ст. 3 пункт II. Абітурієнтам, які досягли віку не
менше 2 років до початку 2022/2023 навчального року та мають місце проживання
в районі школи-садка або не влаштовані в дитячий будинок у цьому районі, до
зазначеної кількості дозволених дітей в шкільному журналі. Якщо кількість цих
абітурієнтів буде такою, що в результаті їх прийому буде перевищено максимальну
кількість дітей, зазначену в шкільному журналі, то вони будуть прийматися в
порядку від найстаршого до місткості дитячого садка.
У разі рівності дня, місяця та року народження претендентів, буде прийнято
рішення між цими претендентами (тобто буде проведено жеребкування прийнятих
претендентів). Розіграш відбудеться у визначений директором дитячого садка день,
про що законні представники заявників будуть повідомлені особисто, телефоном,
електронною поштою або ящиком даних, щонайменше за 10 днів. Розіграш
відбудеться у присутності законних представників претендентів. Розіграш
проводить випадково обраний законний представник.
4. Якщо всі заявники, перелічені у ст. 3 пункт II. Приймаються абітурієнти, які
досягли до початку 2022/2023 навчального року не менше 2 років і не мають місця
проживання в районі школи дитячого садка або не влаштовані в дитячий будинок
цього району, до дозволена кількість дітей, внесених до шкільного журналу. Якщо
кількість цих абітурієнтів буде такою, що в результаті їх прийому буде перевищено
максимальну кількість дітей, зазначену в шкільному журналі, то вони будуть
прийматися в порядку від найстаршого до місткості дитячого садка.
У разі рівності дня, місяця та року народження претендентів, буде прийнято
рішення між цими претендентами (тобто буде проведено жеребкування прийнятих
претендентів). Розіграш відбудеться у визначений директором дитячого садка день,
про що законні представники заявників будуть повідомлені особисто, телефоном,
електронною поштою або ящиком даних, щонайменше за 10 днів. Розіграш
відбудеться у присутності законних представників претендентів. Розіграш
проводить випадково обраний законний представник.
Встановлений спосіб допуску заявників відповідає чинному законодавству та є
максимально об’єктивним, недискримінаційним, підданим перегляду та справедливим.
Стаття 4
Прикінцеві положення
До процедури прийому в електронному вигляді (електронною поштою з визнаним
електронним підписом або повідомленням даних зі скриньки даних) будуть включені
лише заяви, подані до кінцевого терміну реєстрації, тобто з 1 червня 2022 року по 15
липня 2022 року включно законний представник заявника). або в паперовому вигляді
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поштовою службою або в паперовому вигляді шляхом особистого вкладення в поштову
скриньку дитячого садка.
Особисте подання директору дитячого садка можливе лише в наступні терміни та
години:
• 20 червня 2022 року з 8.00 до 16.00 год.
• 21 червня 2022 року з 8:00 до 12:00 год.
Якщо заява про зарахування дитини до дошкільної освіти не відповідає вимогам
законодавства, законного представника заявника попросять їх видалити. Якщо законний
представник заявника не усуне недоліки до цієї дати, заява вважатиметься такою, що
втратила інтерес до прийняття дитини на дошкільну освіту.
Законні представники заявника мають право ознайомлюватися з матеріалами справи та
коментувати справу, а також отримувати витяги та виписки з справи або її частини
(відповідно до розділу 38 Закону № 500/2004 Зб. Зб., зі змінами), 18 липня 2022 року
з 9:00 až 11:00.
Орієнтовна кількість заявників, які можуть бути прийняті до дошкільної освіти,
становить 0 на дату видання цієї Директиви, ця кількість є лише попередньою і може
змінюватися під час або після адміністративної процедури.
Будь-які зміни або доповнення до цієї Директиви мають бути внесені в письмовій формі.
Ця директива набирає чинності з дня її підписання директором дитячого садка та діє
з 1 червня 2022 року.

В Остраві 2 травня 2022 р

Mgr. Сарка Кралова
директор дитячого садка
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