Спеціальний запис до дитячих садків м. Тішнов для дітей з України
на навчальний рік 2022-2023
(відповідно до § 2 закону № 67/2022 Зб.)
Коли:

2.6.2022 з 8.00 до 11.00 год. та з 13.00 до 15.00 год.

Де:

на першому поверсі будівлі міської ради Тiшнова, вул.Рабоньова 117,
кімната 110

Як:
1. Заява про прийняття (формуляр чеською т а українською мовами) буде доступна для
завантаження на сайті міста Тішнова т а на сайтах окремих дитячих садків. Якщо
ваша дитина народилася з 1.9.2016 до 31.08.2017 р. для неї в навчальному році
2022/2023 дошкільна освіта буде обов’язковою, вам необхідно подати заяву про
прийняття до дитячого садка, якщо небуло раніше прийняте. З заповненою заявою
або незаповненим формулярем прийдіть в день реєстрації за вказаним часом, за
вказаною адресою, де вам запропонують допомогу із її заповненням.
Документи з собою:
1. Документ, що підтверджує законного представника т а документ, що підтверджує
дитину (паспорт з типом дозвілу на проживання в ЧР - довідка про надання
тимчасового захисту або віза для проживання понад 90 днів з метою тимчасового
захисту в ЧР. Доказ візової наклейки або штампа в паспорті)
2. Підтвердження проживання - достатньо вашого свідчення або підтвердження
від орендодавця.
3. Підтвердження проведеної вакцинації від педіатра в ЧР для дітей до 5 років (стан
здоров’я вашої дитини доводите чеському лікарю, який підтверджує за проханням або
пізніше на обліковому листі дитсадка, що дитина може ходити до колективного
закладу. Довідка про щеплення не поширюється на дітей старше 5 років).
Критерії прийому:
Вік дитини

Вікова група (завжди розраховано станом на 31.8.2022 р.)
6 – 5 років з постійним місцем проживання на території муніципалітету Тiшнов
4 роки
з постійним місцем проживання на території муніципалітету Тiшнов
3 роки
з постійним місцем проживання на території муніципалітету Тiшнов
з постійним місцем проживання за межами муніципалітету Тiшнов
6 - 5 років
без дитячого садка
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Винесення рішення про прийняття/неприйняття до закладів дошкільної
освіти в дитячому садку особисто:
Коли: 16. 6. 2022 з 8.00 до 11.00 год. та з 13.00 до 15.00 год.
Де:

на першому поверсі будівлі міської ради Тiшнова, вул. Рабоньова 117, кімната 110

Zvláštní zápis do mateřských škol v Tišnově pro děti z Ukrajiny
na školní rok 2022- 2023
(v souladu s § 2 zákona č. 67/2022 Sb.)
Kdy:

2. 6. 2022 v době od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin

Kde:

V přízemí v budově MěÚ Tišnov, ulice Ráboňova 117, místnost č. 110

Jak:
1. Žádost o přijetí (formulář v českém a ukrajinském jazyce) bude ke stažení na webu města
Tišnova a webových stránkách jednotlivých mateřských škol. Pokud je vaše dítě narozeno od
1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 bude pro něj ve školním roce 2022/2023 předškolní vzdělávání
povinné, a je nutné podat žádost o přijetí do mateřské školy, pokud nenastoupilo dříve.
S vyplněnou žádostí nebo prázdným formulářem se dostavte v den zápisu ve stanovený čas
na uvedenou adresu, kde vám bude s vyplněním nabídnuta pomoc.

Dokumenty s sebou:
1. Doklad totožnosti zákonného zástupce a doklad totožnosti dítěte (pas s typem povolení k pobytu
v ČR – záznam o udělení dočasné ochrany nebo vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění
pobytu v ČR. Dokládá buď vízový štítek, nebo razítko v pasu)
2. Potvrzení o ubytování - stačí vaše čestné prohlášení či potvrzení od ubytovatele
3. Potvrzení o dokončeném očkování od praktického dětského lékaře v ČR u dětí mladších 5 let
(zdravotní stav vašeho dítěte dokládáte českému lékaři, který potvrdí na žádosti nebo později
na evidenčním listu MŠ, že dítě může do kolektivního zařízení. Potvrzení o očkování se
nevztahuje na děti starších 5 let).

Kritéria pro přijetí:
Věk dítěte

Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2022)
6 - 5 let
s trvalým pobytem na území obce Tišnov
4 roky
s trvalým pobytem na území obce Tišnov
3 roky
s trvalým pobytem na území obce Tišnov
6 - 5 let
s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci bez MŠ
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Vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ osobně:
Kdy:

16. 6. 2022 v době od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin

Kde:

V přízemí v budově MěÚ Tišnov, ulice Ráboňova 117, místnost č. 11

