
Дитячий садок Ронов над Дубравоу, район Хрудім 

 U Školky 470, 538 42 Ronov nad Doubravou 

 Телефон: 464 600 434, email: msronov@seznam.cz 

 

Оголошення для іноземців 

 

ЗАРАХУВАННЯ В ДИТЯЧУ ШКОЛУ  

 

у м. Ронов над Дубравоу, Хрудимський район за навчальний рік 

2022/2023 з 1.6.-15.7.2022 

Реєстрація відбувається відповідно до Закону No 67/2022 Coll., про 

заходи у сфері освіти - & 2 п. 6. Подати заяву на реєстрацію може 

тільки ІНОЗЕМЕЦЬ, якому відповідно до закону надано 

тимчасовий захист. Іноземець не може подати заяву на реєстрацію, 

проведену відповідно до & 34 par. 2 Закону про освіту. 

 

Заявка може бути подана законними представниками наступними способами:  

 

1. за особистим поданням 13 червня 2022 року з 13:00 до 14:30 у головному кабінеті 

школи БЕЗ ПРИСУТНОСТІ ДИТИНИ та лише з одним законним опікуном дитини,  

2. до коробки даних школи - qxd9nkp, 

3. електронною поштою з електронним підписом законного представника 

/msronov@seznam.cz/. Без визнаного електронного підпису необхідно, щоб Заява про 

прийом була підтверджена законним представником протягом 5 днів, інакше заява не 

буде врахована,  

4. поштою (дата подачі на пошту є вирішальною, рекомендуємо відправити її 

рекомендованим листом). 

Документи, які законний представник особисто подає або надсилає як вкладення: 

• Заява на прийом дитини в дитячий садок. Завантажити заявку можна з msronov.cz 

сайту в розділі Документи - Процедура вступу 2022-2023 

• Доказ правильної вакцинації дитини  

Відповідно до статті 50 Закону про охорону здоров'я населення умовою допуску 

дитини до дитячого садка є виконання обов'язку проходити призначені регулярні 

щеплення, або мати докази того, що дитина несприйнятлива до інфекції або не може 

пройти вакцинацію через протипоказання. Це зобов'язання не поширюється на дитину, 

яка здійснює обов'язкову дошкільну освіту.  

Законний опікун обґрунтовує це зобов'язання довідкою від загального педіатра. Довідка 

за запитом буде видана лікарем на умовах дотримання встановлених 

протиепідемічних заходів. Підтвердження може бути частиною Заявки на вступ або 

як окреме вкладення.  

• Свідоцтво про народження дитини / при дистанційній реєстрації - електронна пошта, 

ДС, пошта - відправити копію, вона буде додана в складі дитячого файлу / 


