
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЄСТРАЦІЙ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТИ У 2022/2023 
НАВЧАЛЬНОМУ РОКУ ЗА § 2 Закону № 67/2022 SB (LEX UKRAINE OF ОСВІТИ) 

У ДИТЯЧИХ САДКАХ, ЗАЩОРЕНИХ МІСТОМ РІЧАНИ 
 

Mateřská škola Čtyřlístek, Domažlická 1656, Říčany, 251 01/web: www.ctyrlistek-ricany.cz  
Mateřská škola Kuřátko, Rooseveltova 3, Říčany, Kuří, 251 01/ web: www.mskuratko.ricany.cz 
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616, Říčany, 251 01/web: www.msuhodin.cz 
Mateřská škola Větrník, Bílá 785, Říčany,251 01/ web: www.msvetrnik.ricany.cz 
Mateřská škola Zahrádka, Labská 2577/6, Říčany, 251 01/web: www.zahradkaricany.cz 

 
відповідно до Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом 
на території України, спричиненим вторгненням на територію України військ Російської 
Федерації (лекс Україна), Законом № 561/2004 Зб. ., про дошкільну, початкову, середню, вищу 
професійну та іншу освіту (Закон про школу) та Указ № 14/2005 Зб. про дошкільну освіту зі 
змінами 
 

БУДЕ  ПРОВЕДЕНО 1 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ З 14:00 ДО 17:00 
у будівлі ратуші на вулиці Олівовій 1800/2 у Річанах 

(двері скляні біля ресторану Café Gusto, двері зліва в коридорі, третій поверх, місце буде позначено)) 
 

Буде доступний перекладач. 
 

КРИТЕРІЇ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ 
  ДО  ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА РІЧАНИ ПРО 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 
Віза, вік, місце проживання, щеплення: 
Особистість учасників процедури вступу повинна бути підтверджена візою, що до перебування 
на території Чеської Республіки. 
 
До дитячого садка приймаються діти від трьох до шести років. 
 
Пріоритет надається дітям, яким на 31 серпня 2022 року виповнилося 5 років, які проживають 
у відповідному шкільному районі міста Річани та його населених пунктах Страшин, Пацов, 
Яжловице, Куржі та Водерадки. Останній рік перед початком навчання в початковій школі є  
дошкільна освіта яка починається  з 1 вересня 2022 року є обов’язковою. 
 
Згодом діти, які проживають у відповідному шкільному районі міста Річани та його населених 
пунктах Страшин, Пацов, Яжловице, Куржі та Водерадки, приймаються залежно від віку від 
найстаршого до найменшого до заповнення вільних місць садочка. 
 
Відповідно до розділу 50 Закону № 258/2000 Coll. «Про охорону здоров’я населення» зі 
змінами, дитина повинна бути вакцинована. Належна вакцинація дитини буде підтверджена 
чеським лікарем загальної практики для дітей та молоді, а законний представник дитини 
надасть від чеського лікаря підтвердження того, що дитина вакцинована або що вона має 
імунітет до інфекції або не може пройти вакцинацію, оскільки протипоказанням. 
Дитина, для якої з 1 вересня 2022 року дошкільна освіта є обов’язковою, звільняється від цього 
обов’язку. 

http://www.ctyrlistek-ricany.cz/
https://www.msvetrnik.ricany.cz/
http://www.zahradkaricany.cz/


Місця, де можна запросити підтвердження вакцинації у чеського лікаря:  
•  Лікарня Томайєра - необхідне бронювання 

Vídeňská 800, 140 59  Praha 4 – Krč 
Телефон: 261 081 111  
Щосереди - 9:00 - 14:00 - після телефонної зустрічі! 
(павільйон Г2 на дитячій амбулаторії, вхід з павільйону Г1)

 
 

•  Лікарня в Мотолі 
V Úvalu 84/1, 150 00  Praha 5 – Motol 
Телефон: 224 438 586 

 
 
 



ПОРЯДОК ПРИЙОМУ (РЕЄСТРАЦІЯ) 
 

За місцем зарахування будуть присутні директори всіх дитячих садків, заснованих м. Річани, а 
саме директор дитячого садка: 
 
- Чтиржлістек, пані Шарка Скопова - телефон 323 631 551, reditelka@ctyrlistek-ricany.cz 
- Курка, пані Гана Коубкова - телефон 606 553 595, reditel@mskuratko.ricany.cz 
- U Slunečních hodin, пані Ярміла Шебкова - телефон 731 449 152, jarmila.sebkova@ms.ricany.cz 
- Větrník, пані Jiřina Řeháková - телефон 739 666 423, reditelka@msvetrnik.ricany.cz 
- Заградка, пані Клара Дворжакова - телефон 727 943 646, reditelka@mszahradka.ricany.cz 
 
Заповнення та подача заявки: 

1) Після прибуття на процедуру прийому законному представнику буде присвоєно 
порядковий (реєстраційний) номер. 

2) Законний представник буде чекати на прохання одного з присутніх директорів, і вона 
допоможе йому заповнити та подати заяву на вступ. Це буде заявка на прийом до всіх 
п’яти дитячих садків, заснованих містом Річани. 

3) Законний представник вручить директору школи візу з метою толерантності, як свою, 
так і дитячу/дитячу. Крім того, довідка від чеського лікаря про щеплення дитини/дітей. 
Це не стосується дитини/дітей, для яких з 1 вересня 2022 року дошкільна освіта є 
обов’язковою. 

4) Після отримання всіх поданих заяв на вступ дітей буде розподілено між окремими 
садочками відповідно до вільної місткості. 

 
У разі потреби на місці буде доступний перекладач. 
Присутність дитини не обов'язкова. 
 
Доступ до документів: 
До винесення рішення директором школи законний представник, як сторона у справі, має 
можливість ознайомитися з матеріалами своєї дитини відповідно до розділу 34 Закону № 
500/2004 Зб., Адміністративного процесуального кодексу. , зі змінами. Перегляд можливий 3 
червня з 10:00 до 11:00 у директора школи в будівлі ратуші на Олівовій 1800/2 у Річанах. 
 
Результати процедури вступу: 
Результати процедури прийому будуть оприлюднені шляхом оприлюднення списку прийнятих 
дітей за реєстраційними номерами 3 червня 2022 року з 12:00 у загальнодоступному місці в 
дитячих садках та на сайтах садочків м. Річани. У списку буде зазначено, до якого конкретно 
дитсадка в Річанах було прийнято дитину. Список прийнятих дітей буде оприлюднений 
протягом 15 днів. Після оприлюднення списку рішення вважаються повідомленими. Відповідно 
до частини 2 статті 67 Закону № 500/2004 Зб., Адміністративного процесуального кодексу із 
змінами, буде складено письмове рішення про допуск чи недопуск дитини, яке буде частиною 
досьє заявника, що зберігається в дитячому садку. Рішення про допуск законному 
представнику в письмовій формі не вручається. Рішення про неприйняття буде вручено 
Службою Česká pošta s. P. у письмовій формі законному представнику або особисто за 
домовленістю. 
  

mailto:reditelka@mszahradka.ricany.cz


Примітка: 
Якщо дитини немає у списку з реєстру населення (згідно з яким буде перевірено місце 
проживання дитини), директор школи попросить законного представника змінити місце 
проживання в Міністерстві внутрішніх справ до прийняття рішення за заявою та згодом 
доведіть це довірителю. 
 
V Říčanech, dne 13. 5. 2022      


