Визначення місця, дати та часу подання заяв про зарахування дітей до
дошкільної освіти на 2022/2023 навчальний рік - «спеціальний набір» для
іноземців
Директори дитячих садків, створених м. Всетин за погодженням із засновником, відповідно до § 34 п. 2)
Закону № 561/2004 Зб. Про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про
школи ), в чинній редакції та відповідно до Коментаря до Закону України «Про регіональну освіту» від
21 березня 2022 року визначено місце, строк та час подання заяв про зарахування дітей до дошкільної
освіти на 2022/2023 навчальний рік. ::
2 вакансії

4 вакансії
1 вакансія
0 вакансія

Mateřská škola Vsetín, Benátky1175
Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace
Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537
Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832
Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace
Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace
Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425
Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96
Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218

Місце прийому заяв
Місцем прийому заяв про зарахування дітей до дошкільної освіти є обраний дитячий садок.
Кінцевий термін видачі заяв
Заявки на зарахування дитини до дошкільної освіти можуть створити законні представники дітей та
зареєструвати дитину для реєстрації на сайті www.zapis-ms-vsetin.cz з 1 червня по 14 липня 2022 року
або отримати за тел. відповідний дитячий садок, бажано за телефонною домовленістю.

Час прийому заяв
з 08:00 до 12:00

15 липня 2022 року
з 13:00 до 16:00

З 1 червня по 14 липня батьки можуть подати заявку на зарахування безконтактно
Організація прийому заяв
1. У разі використання безконтактного способу реєстрації законний представник надішле або
доставить до дитсадка заяву про прийняття дитини, копію свідоцтва про народження дитини,
згоду на обробку персональних даних та довідку лікаря про щеплення. У разі
невикористання безконтактного способу реєстрації законний представник приносить Заяву
про прийняття дитини, свідоцтво про народження дитини, довідку лікаря про щеплення
дитини та свій паспорт.
2. Директор дитячого садка організовує спеціальний набір у стандартний спосіб, тобто
відповідно до § 34 п. 2 Закону про освіту № 561/2004 Зб.
3. Про зарахування дитини до дошкільної освіти приймає рішення директор дитячого садка.
Директор школи заздалегідь визначає критерії допуску та очікувану кількість прийомів,
потім призначає реєстраційні номери, публікує список прийому та виносить рішення про
відмову. У зв’язку з тим, що перелік прийнятих та не прийнятих рішень складено чеською
мовою, директор школи також надсилатиме повідомлення про прийом/недопуск чеською та
українською мовами за зразком міністерства освіти, молоді та спорту Чеської Республіки.
4. Директор дитячого садка зобов'язаний віддавати перевагу дітям, які досягли до початку
навчального року віку не менше третього року, якщо вони мають місце постійного
проживання, для іноземців - місце проживання у відповідному шкільному окрузі (Стаття 34
(3) Закону № 561/2004 Coll., Закон про школи зі змінами, набув чинності з 1 вересня 2018
року).
5. Представник дитини зобов’язаний зареєструвати дитину для зарахування до дошкільної
освіти (пункт 2 статті 34а) у календарному році, в якому починається обов’язок дитини з
дошкільної освіти. Дитина, для якої дошкільна освіта є обов’язковою, виховується у
дитячому садку, створеному муніципалітетом на території шкільного округу, в якій дитина
має місце постійного проживання, для іноземця – місце проживання (далі – дитячий садок),
якщо законний представник не обирає інший дитячий садок або інший спосіб обов’язкового
дошкільного навчання. навчання для дитини. Якщо дитина прийнята до школи, яка не є
дитячим садком, директор цієї школи невідкладно повідомляє про це керівника дитячого
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садка. Обов’язкова дошкільна освіта дитини в дитячому садку БЕЗКОШТОВНА до початку
обов’язкового відвідування школи (§ 123 ч. 2 Закону про освіту), витрати, пов’язані з
індивідуальним навчанням дитини, покриваються за рахунок законного представника
дитини.
6. У разі, якщо кількість заяв про зарахування дітей до дошкільної освіти перевищує кількість
вільних місць у дитячому садку, завідувач дитячого садка здійснює зарахування дітей до
дошкільної освіти за встановленими критеріями.
Шкільні округи підбірних дитячих садків на території м. Всетин визначаються
загальнообов’язковою постановою м. Всетин від 06.03.2017 р. № 1/2017.
Шкільні округи індивідуальних дитячих садків визначаються так:
l. Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175

вул: Benátky od ulice Konečná po ulici Záviše Kalandry, Družstevní, Konečná, Korejská, Na
Hrázi,
Pod Žamboškou od ulice Konečná po ulici Záviše Kalandry, Poschla č. p. 2082: 1. + 2. nadzemní
podlaží
(tj. přízemí + 1. patro), Potůčky, Sadová, Tataláky, Těšíkov, V Zahrádkách.
2. Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace
вул: Dolní Jasenka, Horní Jasenka, Pod Babykou, Zahrádky.
3. Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537
На підставі договору м. Vsetín та муніципалітету Malá Bystřice про створення об’єднаного шкільного
округу дитячого садка, частини об’єднаного шкільного округу дитячого садка, діяльність якого здійснює
дитячий садок Vsetín, Kobzáňova 1537, визначається таким чином:
вул: 4. května, Benátky od ulice Krátká po ulici Záviše Kalandry, Bobrky, Dolní náměstí, Duhová, Havlíčkova,
Hlásenka, Hrbová, Jasenecká, Kobzáňova, Krátká, Lázky, Mládí, Mostecká, Na Dolansku,
Na Lapači, Na Plavisku, Na Příkopě, Na Rovině, Na Rybníkách, Na Výsluní, Na Výšině, Nádražní, náměstí
Svobody, Nemocniční, Ohýřov, Pod Zakopaniců, Pod Žamboškou od ulice Štěpánská po ulici Záviše Kalandry,
Příčná, Rodinná, Semetín, Smetanova od kruhového objezdu u SBD po řeku Bečvu, Svárov s výjimkou č. p.
1080, Štěpánská s výjimkou č. p. 1886, 1887, 1888,1821, 1822 a 1823, Turkmenská, U Křivačkárny, U Splavu,
U Trati, Václavkova, Veselá, Vesník, Zahradní, Záviše Kalandry, Žerotínova.
4. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832
вул: Bratří Hlaviců č. p. 76, 77, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 a 99, Červenka, Dlúhé,
Hanžlov I, Hanžlov II, Jasenice, Jasenická, Luh, Malý Skalník, Na Kamencoch, Na Stráni, Nad Kovárnou, Nová
cesta, Plotky, Pod Strání, Smetanova od řeky Bečvy po křižovatku u Růžičků, Stará cesta, Sušilova, Svornosti,
Šibeňák, Terasy, Tichá, U Koupaliště, U Skláren, Velký Skalník, Za Díly, Za Zastávkou, Zbrojovácká.
5. Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace
вул: Hluboká cesta, Horní náměstí, Jabloňová, Jiráskova č. p. 409, MUDr. Františka Sovy, Na Kopečku, Na
Vyhlídce, Nad Zámkem, Palackého, Pod Vršky, Podsedky, Příkrá, Radniční, Strmá, Svárov č. p. 1080, Trnková,
Za Zámkem.
6. Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace
вул: Dětská, Generála Klapálka, Hluboké, Horská, Lesní, Lidická, Luční, Nad Školou, Nepřejov, Ohrada,
Ruská, Slovenská, Tyršova, U Bečvy, U Hřiště, U Huti.
7. Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425
вул: Amerika, Janišov, Machalův dvůr, Michala Urbánka, Moskva, Okružní, Pod Bečevnou, Poschla
č. p. 2083, Rokytnice, Srní, Štěpánská č. p. 1886, 1887, 1888.
8. Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96
вул: Bratří Hlaviců s výjimkou č. p. 76, 77, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 a 99, Jiráskova
č. p. 1126, Pod Pecníkem, Sychrov.
9. Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218
вул: Dělnická, Družby, Dukelská, Jiráskova s výjimkou č. p. 409 a 1126, Josefa Sousedíka, Matouše Václavka,
Poschla č. p. 2082: 3. nadzemní podlaží (tj. 2. patro), Školní, Štěpánská č. p. 1821, 1822 a 1823, Zelená.

