
 

 

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального 
закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. 

(«лекс Україна» - освіта) 

Директора дитячого садка Mokré Lazce повідомляє про місце та час 
проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до 

дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023. 

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей, 

 які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. 
Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового 

захисту. 
 які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого 

перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично 
вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням 
є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті. 

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України. 

Дата та час запису: 13. 6. 2022, od 9:00 - 12:00 

Місце запису: MŠ Mokré Lazce, Hájová 271, Mokré Lazce 

Орієнтовна кількість дітей: 1 

Порядок запису: 

1.  Заяву про зарахування дитини подає законний представник за 
законодавством України або законний представник за законодавством 
Чеської Республіки. 

 

 



 

2.  У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний 
записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в 
Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку. 

3.  3аконні представники зобов’язані подати такі документи: 

a) заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу 
(зразок доступний у чесько-українській версії www.msmokrelazce.cz  
або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку) 

b) документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються 
особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку); 

c) документ, що дає право представляти дитину; 

d) довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується 
дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто 
дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років) 

4. Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу 
приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями: 
 
 діти по віковій категорії з проживанням в населеному пункті - Mokré 

Lazce. 

  

 

 

м. Mokrých Lazcích, дата 17. 5. 2022                          Kateřina Slivková 
                                                                                      Директора дитячого садка 

                                                                              

 

 

http://www.msmokrelazce.cz/

