
Відбудеться: понеділок 20.06.2022, з 9:00 до 12:00 год., за 
адресою: ОЦ „Соняшник“,  вул. Колейні 4 (Kolejní 4)

Мати з собою:
 Заповнену заяву із підтвердженням від лікаря
 Візу толерантності перебування в Чеській Республіці

Що повинен один з батьків чи законний опікун зробити?
1.   Зареєструвати дитину в електронній системі на  

www.jakdoskolky.cz  
2. Роздрукувати заповнену заявку
3.  Отримати підтвердження у лікаря (можна мати 

підтвердження і окремо від заявки)
4. Прийти на запис

Запис до дитячих садочків для 
українських дітей із візою толерантності 

(vízum strpění) з місцем проживання 
в міському окрузі Прага 6



Запис дітей з України до дитячих садочків 
(mateřských škol) в міському окрузі Прага 6

на навчальний рік 2022/2023
Прийом до дитячих садочків в міському окрузі Прага 6 стосується 
дітей:
–  яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до 

Закону № 67/2022 Зб. (Закон про заходи у сфері освіти у зв‘язку зі 
збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням 
військ Російської Федерації)

– дошкільна освіта розрахована на дітей віком від 3 до 6 років;
–  з початку навчального року, який настає після дня   досягнення дитиною 

п’яти років до початку обов’язкової шкільної освіти, дошкільна освіта є 
обов’язковою (статті 34а, 34б Закону про освіту);

–  які мають фактичне проживання на території округу Прага 6;
–  умовою прийому дитини є наявність прийнятої в ЧР обовʼязкової 

вакцинації.

Щоб спростити процес реєстрації, ви можете внести реєстраційні дані 
в систему реєстрації округу Прага 6: https://jakdoskolky.cz/ukrajina/#content.
Необхідні дані мають бути заповнені чеською мовою та виключно 
латинськими літерами.

Дата та місце реєстрації (тобто вручення заповненої заяви і документів, 
котрі підтверджують: особу дитини, законного представника або опікуна 
та місце поточного проживання дитини):
20. 6. 2022 з 9:00 до 12:00 год. у Общинному центрі „Соняшник“, Kolejní 4, 
Praha 6 – Dejvice.

Список прийнятих дітей буде оприлюднено за присвоєними 
реєстраційними номерами на дошці оголошень та на сайті відповідного 
дітсадка. 

Упорядкування та уточнення заявок: 21.06,  10:30 – 11:30 год.

Дата оприлюднення результатів на сайтах шкіл: 21.06, з 12 год.

Видача рішення щодо прийняття/неприйняття: в громадському центрі 
„ Соняшник“ 22.06.2022 від 10 до 12 години.


