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Критерії прийому дітей до дошкільної освіти 2022/2023 

ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ 

Відповідно до ст. 34 Закону про освіту дошкільна освіта організовується для дітей віком від 3 до 

6 років, але спочатку для дітей від 2 років. З початку навчального року, що настає після дня 

досягнення дитиною п'ятого року до початку обов'язкової шкільної освіти, дошкільна освіта є 

обов'язковою. 

Директор дитячого садка Мохова, На Долєжщині 286, визначила наступні критерії, за якими 

вона буде діяти при прийнятті рішень на підставі ст. 165 п. Закон 561/2004 Зб. про дошкільну, 

початкову, вищу професійну та іншу освіту (Закон про освіту) з поправками, про допуск дитини 

до дошкільної освіти в дитячому садку, якщо кількість заяв на вступ до дошкільної освіти в 

цьому році перевищує максимальну кількість дітей. 

При прийнятті дітей до дошкільної освіти необхідно дотримуватися умов, викладених у ст. 50 

Закону № 258/2000 Зб., Про охорону здоров'я населення, з поправками. Згідно з цим 

положенням, дошкільний заклад може прийняти лише дитину, яка пройшла встановлену 

регулярну вакцинацію (або має документ, що має імунітет проти інфекції або не може пройти 

вакцинацію за постійним протипоказанням). Це не стосується дітей, для яких з 01.09.2022 року 

дошкільна освіта є обов'язковою. 

Критерії прийому до дошкільної освіти: 

Критерій 

Вік дитини 

5,6 років (обов'язкове дошкільне навчання, дитина 

досягає 5 років до 31.08.2022), з місцем проживання 

дитини в Мохові. 

4 роки (дитина досягає 4 років до 31.08.2022), з 

місцем проживання дитини в Мохові 

3 роки (дитина досягає 3-річного віку до 31.08.2022), 

з місцем проживання дитини в Мохові. 

 
Згідно з абзацом 34 п. 4 Закону про освіту завжди переважно приймається дитиною за рік до 

вступу до школи (обов'язкова дошкільна освіта). 

Громадяни третіх країн зобов'язані документально оформити посвідку на проживання на 

території Чеської Республіки, в значенні ст. 20 п. 2 ст. 6 Закону про освіту. 

У випадку більш високого рівня законних представників, ніж схвалений потенціал школи, які 

подають заявки на усиновлення дитини і одночасно виконують критерії вступу, вирішується 

питання про прийняття віку дитини (тобто зарахування від найстаршої до наймолодшої дитини 

в кожній віковій категорії) до зазначеної кількості дітей. У випадку, якщо з'являється більше 

претендентів з тією ж датою народження, ніж - якщо може бути прийнятий, рішення 

приймається на підставі:жеребкування. 
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 Зазначений запис до дошкільної освіти є для: 

 дітей з українським громадянством, які прибувають до ЧР у зв'язку зі збройним 
конфліктом 

    Діти, яким надано візу для перебування понад 90 днів з метою терпіння 
перебування натериторії ЧР, яка за законом автоматично вважається візою для 
іноземців з тимчасовою охороною. Доводиться наданою візовою етикеткою або 
штампом у паспорті. 

 не поширюється на інших іноземців. 
 

V Mochově 5.05.2022                                                                                Marcela Kovářová, ředitelka školy 


