
Запис до дитячих садків для українських дітей 

з виданою візою терпимості і проживанням у міському районі Прага 6 

на 2023/2024 навчальний рік 

 
 

буде проводитися у дитячих садках у понеділок 12.06.2023 з 9:00 до 12:00.  

Щоб спростити процедуру запису, можна заповнити реєстраційні дані дитини у 
обліковій системі міського району Прага 6:  https://jakdoskolky.cz/ukrajina/#content, 
причому лише латинськими літерами і чеською мовою. 

Інформація про кількість дітей, що приймаються у дитячі садки, включно зі 
встановленими умовами для прийому, буде оприлюднена на сайтах відповідних 
дитячих садків (огляд садків: https://jakdoskolky.cz/skolky/).  

Список прийнятих дітей буде оприлюднений під присвоєними реєстраційними 
номерами на інформаційній таблиці та сайті відповідного дитячого садка. Якщо дитина 
не буде прийнята до садка, батьки будуть сповіщені про це у письмовій формі 
рекомендованим листом за адресою місця проживання. 

 

 
для запису необхідно надати 

 

- заповнену і підписану заяву на прийом з висновком лікаря 
- візу, що підтверджує право на проживання у Чеській Республіці 
- посвідчення особи дитини  
- посвідчення особи законного представника 
- документ, що підтверджує фактичне місце проживання на 
території міського району Прага 6 

 

 

 
загальні умови 

(кожен дитячий садок може встановити власні умови) 
 

Діти будуть прийматися відповідно до наступних умов до заздалегідь визначеної 
кількості українських дітей з візою терпимості:  
 

Діти приймаються згідно з наступними умовами на підставі нарахованої кількості балів: 

1. Проживання дитини на території Праги 6 

на території МР Прага 6                   50 балів 

на території іншого МР чи муніципалітету               1 бал 

 

2. Дитина народжена в період  

                     до 01.09.2018                                     35 балів 

з 01.09.2018 до 31.08.2019                           15 балів 

з 01.09.2019 до 31.08.2020                            10 балів 

з 01.09.2020 до 31.12.2020                            5 балів 

            після 01.01.2021                                1 бал 

 
У разі, якщо кількість поданих заяв перевищить кількість доступних місць, вибір дітей 
буде проведений шляхом розіграшу присвоєних реєстраційних номерів. 

https://jakdoskolky.cz/ukrajina/#content
https://jakdoskolky.cz/skolky/


 
 

 
Терміни 

 

- запуск електронної системи для батьків: 01.06.2023  
- запис: 12.06.2023 з 9:00 до 12:00 
- ознайомлення зі справою: 14.06.2023 з 10:30 до 11:30 у кабінеті директора 

- оприлюднення результатів запису на інформаційній таблиці та сайті 

дитячого садка: 14.06.2023 о 12:00 

- здача записних листків: 15.06.2023 з 9:00 до 11:00 

- про індивідуальну домашню освіту дитини законний представник повинен 
сповістити не пізніше, ніж за 3 місяці до початку навчального року. 

 
 

 


