
MATEŘSKÁ ŠKOLA – PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V případě zájmu o přijetí dítěte kontaktujte mateřskou školu 

Budete potřebovat vízum dítěte, doklad 

Po uplynutí 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany se na
území České republiky na dítě vztahuje povinné předškolní
vzdělávání – povinnost nastoupit do mateřské školy.
 Pobyt dítěte v mateřské škole je bezplatný.
Rodiče hradí pouze stravování dítěte.
V případě, že mateřská škola nebude mít volná místa, kontaktujte
obecní úřad v místě úředně ohlášeného pobytu dítěte. 
Pro lepší komunikaci doporučujeme doprovod česky mluvící
osoby.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné doložit
potvrzení o povinném očkování vydané praktickým lékařem pro
děti a dorost na zemí ČR.
Rodiče hradí pobyt v mateřské škole i stravování dítěte. 

Pro děti ve věku od 3 do 6 let

       v místě vašeho úředně ohlášeného pobytu.

       o místě jeho pobytu a doklad, že máte právo dítě zastupovat.  

Podmínky přijetí – školní rok 2022/2023

Děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017

Děti narozené po 1. 9. 2017 



ДИТЯЧИЙ САДОК – ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Якщо Ви зацікавлені у зарахуванні Вашої дитини до
дошкільного закладу, будь ласка, звертайтеся до дитячого
садка за місцем Вашого офіційно зареєстрованого
проживання.
Вам знадобиться віза дитини, підтвердження місця
проживання дитини та підтвердження того, що Ви маєте
право представляти інтереси дитини. 

Після закінчення 90 днів з моменту надання тимчасового
захисту дитина підлягає обов'язковій дошкільній освіті на
території Чеської Республіки – обов’язкове відвідування
дитячого садка.
Перебування дитини в дитячому садку є безкоштовним.
Батьки сплачують лише за харчування дитини.
Якщо в дитячому садку немає вільних місць, необхідно
звернутися до органу місцевого самоврядування за місцем
офіційної реєстрації дитини.
Для кращого спілкування рекомендуємо, щоб вас
супроводжувала особа, яка володіє чеською мовою.

Для прийому дитини до дошкільного навчального закладу
необхідно надати довідку про обов'язкові щеплення, видану
лікарем загальної практики для дітей та підлітків в Чеській
Республіці.
Батьки оплачують перебування дитини в дитячому садку та
харчування.

Для дітей віком від 3 до 6 років

Умови вступу – навчальний рік 2022/2023 

Діти, народжені з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року

Діти, народжені після 1 вересня 2017 р.


