
Критерії надання дітям дошкільної освіти 

Дитячий садок Конюшина(Чтиржлістек/ Čtyřlístek) Лиса над Лабем, 

Брандлова 1590 

MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590 

 

Пос. 15/2022 від 15.04.2022 

 Čj. 15/2022 ze dne 15.4.2022 

I. 

Основні положення 

 

Директор фінансованої організації «Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad 

Labem, Brandlova 1590» (далі – «Дитячий садок») визначає такі критерії, за 

якими вона буде діяти при прийнятті рішення про надання дошкільної 

освіти відповідно до закону Lex Ukraine (§ 2 абз. 5 і 6 закону № 67/2022 

Зб.) у 2022 - 2023 навчальному році. Ці критерії будуть застосовуватися у 

разі, якщо кількість заявок на вступ перевищує кількість вільних місць у 

дитячих садках в 2022 - 2023 навчальному році . 

 

Цей запис поширюється виключно на іноземців: 

 яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Це 

підтверджується візовою наклейкою або записом про надання 

тимчасового захисту. 

 яким було надано візу для перебування понад 90 днів, з метою 

толерантності перебування в Чеській Республіці, яка тепер 

автоматично вважається за законом візою для іноземців з 

тимчасовим захистом. Підтверджується візовою наклейкою або 

штампом у паспорті. 

  



Організація подання заявок, ознайомлення з матеріалами та 

прийняттями рішень: 

 

Необхідні документи для реєстрації: 

1. Заява про вступ до дошкільного закладу. 

2. Висновок педіатра про відповідність законодавчим умовам 

вакцинації дитини або підтвердження того, що дитина має імунітет 

до інфекції або не може зробити щеплення за протипоказаннями. 

Цей обов’язок поширюється лише на дітей, які не будуть здобувати 

обов’язкову дошкільну освіту в даному навчальному році. 

Обов’язкову дошкільну освіту отримують діти, які народилися з 1 

вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року. 

3. Документ, що посвідчує особу дитини (паспорт, документ, що 

підтверджує перетин державного кордону, …) 

4. Довідка про тимчасове проживання.  

Якщо місце проживання дитини в реєстрі населення, до якого мають 

доступ органи державної влади (у даному випадку, зокрема, муніципалітет, 

що надає інформацію до школи), не відповідає фактичному проживанню, 

директор школи, перш ніж прийняти рішення за заявою, попросить 

законного представника, щоб він змінив місце проживання в Міністерстві 

внутрішніх справ і згодом повідомив про це директору. 

 

Подача заявок: 30.06.2022 р. з 13 до 15 год. 

 Datovou schránkou 8gzkqc3 (оригінал заявки з підтвердженням 

вакцинації дитини та проста копія паспорта або підтвердження про 

перетин державного кордону). 

 Поштою рекомендованим листом (оригінал заявки з підтвердженням 

вакцинації дитини та проста копія паспорта або підтвердження про 

перетин державного кордону). 

 Особисто в дитячому садку (кабінет директора MŠ Čtyřlístek Lysá 

nad Labem, Brandlova 1590). 

Перегляд документів: 01.07.2022  10-11.00, кабінет директора MŠ 

Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590) 



Передача рішення: 7.07.2022 шляхом оприлюднення результатів прийому 

на сайті дитячого садка, розміщення результатів прийому на вході до 

садка, особисто з 10:00 до 12:00 в дитячому садочку (кабінет директора 

MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590). 

 

II. 

Неприйняття дитини з інших причин 

 

Директор дитячого садка приймє рішення не приймати дитину якщо: 

а) дитина-інвалід, прийом якої не рекомендован шкільною консультацією 

або лікарем загальної практики для дітей та підлітків. 

б) дитина, яка не буде здобувати обов’язкову дошкільну освіту в даному 

навчальному році(2022-2023) і яка не пройшла встановлені регулярні 

щеплення,  не має доказів імунітету до інфекції або не має доказів, що вона 

не може пройти вакцинацію через протипоказання, згідно з §50 Закону № 

258/2000, про охорону здоров'я населення. 

в) буде доведена недостовірність даних, поданих в заявці. 

 

III. 

Визначення шкільних округів 

 

Місто Лиса-над-Лабем на підставі рішення міської ради міста Лиса-над-

Лабем від 2 лютого 2022 року затвердило загальнообов’язкову постанову 

м. Лиса-над-Лабем № 1/2022, яка набрала чинності 25 лютого 2022 року, 

якою визначено шкільні округи дитячих садків: 

а) шкільний округ дитячого садка Конюшина(Чтиржлістек/ Čtyřlístek) Лиса 

над Лабем, Брандлова 1590(Lysá nad Labem, Brandlova 1590) 

б) шкільний округ дитячого садка Дракончик (Драчек/ Dráček) Лиса над 

Лабем - Літол, Мирова 430(Lysá nad Labem – Litol, Mírová 430) 

в) шкільний округ дитячого садка Машинка(Mašinka) Лиса над Лабем, 

Сідліште 1512,1516(Lysá nad Labem, Sídliště 1512,1516) та округ дитячого 

садка Кульбаба (Пампелішка/ Pampeliška) Лиса над Лабем, Сідліште 1464 

(Lysá nad Labem, Sídliště 1464) та міських районів Бишички, 

Дворце(Byšičky, Dvorce) 



IV. 

Критерії прийому дітей до дитячого садка Конюшина 

(Чтиржлістек/Čtyřlístek) Лиса-над-Лабем, Brandlová 1590 

 

1. До дошкільної освіти в дитячому садку, створеному муніципалітетом 

або спілкою муніципалітетів, переважно приймаються діти з місцем 

тимчасового проживання в даному муніципалітеті, для яких з 

початку навчального року, наступного за днем досягнення дитиною 

п'яти років, дошкільна освіта є обов’язкова в шкільному округу 

дитячого садка Чтиржлістек (Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 

1590.). Вищезазначене також стосується дітей, які тимчасово 

проживають у місті Стара Лиса(Stará Lysá) на підставі договору між 

містом Лиса-над-Лабем та зазначеним муніципалітетом. Якщо з 

причин браку місць неможливо буде прийняти всіх дітей, які 

відповідають цьому критерію, директор про це повідомляє 

засновника дитячого садочка. 

2. До дошкільної освіти в дитячому садку, створеному муніципалітетом 

або спілкою муніципалітетів приймаються діти з місцем тимчасового 

проживання в м. Лиса-над-Лабем у шкільному округу дитячого садка 

Чтиржлістек (Čtyřlístek, Lysá nad Labem, Brandlova 1590) від 

найстаршого до наймолодшого, зазвичай трирічного. 

 

V. 

Заключні положення 

 

1. Ці критерії директор оприлюднить у доступному місці – головній 

вітрині садочка та на сайті дитячого садка. 

2. Ознайомлення з критеріями буде підтверджено законними 

представниками дитини шляхом підписання заявки. 

 

Штепанка Вошіцка (Mgr. Štěpánka Vošická) 

директор дитячого садочка Чтиржлістек. 

 

 


