Старий Колін початкова школа та дитячий садок , додаткова
організація
Kolínská 90, Starý Kolín; 281 23, тел. 311 249 023 e - mail:
skrivankova@zsstarykolin.cz
Оголошення про реєстрацію
Критерії прийому дітей до дитячого садка Старий Колін
2022/2023
Директор ДНЗ та дитячого садка «Старий Колін» встановила наступні критерії, за
якими вона буде діяти при прийнятті рішень на підставі положень §165 абз. та § 34
Закону № 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу
освіту (Закон про школу зі змінами) про прийом дитини до дошкільної освіти в дитячому
садку в м. у випадку, якщо кількість заяв про зарахування дитини до дошкільної освіти
на 2022/2023 навчальний рік перевищує кількість вільних місць та місткість
максимальної кількості дітей, встановлених у дитячому садку.
До процедури прийому можуть бути включені лише належним чином оформлені
заяви про зарахування дитини до дошкільної освіти (у тому числі додаток «Довідка
лікаря – педіатра»).
Діти приймаються до дитячого садка (далі – дитячий садок) за критеріями в такому
порядку:
1. діти в останній рік перед початком обов’язкового відвідування школи (у тому
числі діти з відстроченням відвідування школи), які належним чином вакциновані
за
довідкою
педіатра
та можуть відвідувати дитячий садок ( відповідно до п. 34 ч. 4 Закону про освіту),
мають постійне місце проживання в Старому Колині 1 або має його один із
законних представників - у порядку від найстаршого
2. діти, які постійно проживають у Старому Колині 1(або є у когось із їхніх законних
представників), згідно з підтвердженням педіатра, належним чином вакциновані,
можуть відвідувати дитячий садок і до 31 серпня 2022 року виповнюватись
трирічним – у порядку від старшого.
3. діти в останній рік перед початком обов’язкового відвідування школи (у тому
числі діти з відстроченням відвідування школи), які за довідкою педіатра
належним
чином
вакциновані
та можуть відвідувати дитячий садок ( відповідно до п. 34 ч. 4 Закону про освіту)
, які не мають постійного місця проживання в Старому Колині - у порядку з
старших (діти, які народилися до 31 серпня 2019 року)
4. діти, яким до 31 серпня 2022 року виповниться три роки - у порядку з старшого і
не мають постійного місця проживання в Старому Колині
З 1 вересня 2022 року до садка також можуть прийматися діти віком від двох років
(тобто діти, які народилися не пізніше 31 серпня 2020 року). Діти приймаються до

Пріоритет також стосується дітей громадян Європейського Союзу або громадян третіх країн, які мають
зареєстроване місце проживання в муніципалітеті. Громадяни третіх країн зобов'язані підтвердити свій
дозвіл на проживання в Чеській Республіці
відповідно до положень § 20 абз. г) Закону про освіту
1

дозволеної кількості дітей, зазначеної в шкільному журналі. Ці діти не мають
законного права на прийом до дитячого садка.
Обмеженням для винесення позитивних рішень про зарахування дитини до
дитячого садка є кількість вільних місць у садку на даний навчальний рік.
Mgr. Ірена
директора школи

Інформаційний лист ДШ та дитячого садка Старий Колін,
для батьків дітей у дитячому садку
Графік роботи дитячого садка:
06:30 - 16:30
Організаційна структура школи:
Два класи дитсадка будуть розміщені в будівлі дитсадка (Jiráskova 16), один клас
дитсадка – у приміщенні початкової школи (Kolinská 90).
Контакти:
Директор початкової школи та дитсадка ім. Скриванкова Ірена 731 449 115
Заступник завідувача початкової школи ім. Тріскалова Лібусе 731 449 116
Заступник директора дитячого садка Bc. Дана Кочікова 313 109 460
Шкільний стаціонарний телефон 311 249 018
Шкільна шкільна їдальня 311 249 019
Дитячий садок (3 клас) 777 701 120
Дитячий садок (1 і 2 класи) 313 109 460
Педагогічний колектив дитячого садка:
до нашої ери Кочікова Дана, Кочіанова Їндра
Чапкова Яна, Неколова Вероніка
Міксова Тереза, Плечатова Дар'я, Кубалкова Микола
Помічники викладачів: Вероніка Морейра Тумова, Марія Досталова
Що потрібно дитині в садок
 Тапочки (тапочки заборонені)
 Спортивні штани або штани (одні в дитячий садок, інші залишатися на вулиці)
 Запасна білизна, шкарпетки, футболка
 Піжами (дітям дошкільного відділення вона не потрібна)
 Плащ, гумові чоботи
 Хустки (паперові) для домашнього та зовнішнього одягу
Всі речі повинні бути підписані або позначені.
рекомендація:
 Необхідно мати на увазі, що навчальна діяльність дітей несе підвищений ризик
забруднення одягу. При цьому одяг не повинен сковувати рухів дитини. Тому
необхідно вибирати зручний одяг і враховувати можливість можливого
забруднення або пошкодження одягу.
Дітям заборонено приносити:
 Мобільний телефон
 Цінні речі (ланцюжки, каблучки тощо)
 Кишенькові ножі або інші небезпечні предмети
 Гроші, жувальна гумка, власні іграшки
 Ліки, креми, мазі - якщо вони не призначені лікарем для постійного застосування
та підписаний «договір на прийом ліків»)

Організація дитячого садка - інформація для батьків - витяг з дитячого
садка


Діти приймаються в садок з 06:30 до 08:00 (у виняткових випадках, за
погодженням з вихователем, дитину можна привести в інший час)
 Батьки або їх опікуни передають дитину вчителеві в класі.
 Дитину забирають батьки або уповноважена ними особа. Письмові документи
зберігаються в класі, який відвідує дитина. Без цього вчитель нікому не віддасть
дитину.
 садка належить лише здорова дитина . Педагоги мають право не приймати
дитину з ознаками захворювання в інтересах інших дітей.
 При виникненні в сім’ї інфекційного захворювання батьки зобов’язані негайно
повідомити про це в садок, а інших дітей із сім’ї, які відвідують садок чи
початкову школу, залишити вдома.
 Батьки зобов’язані повідомляти про всі зміни в персональних даних дитини,
зміни номерів телефонів, зміни медичного страхування, зміни в облікових
записах.
 Батьки зобов’язані повідомити про відому відсутність дитини в дитячому садку.
Якщо він не відомий заздалегідь, він повинен це зробити негайно
 Батьки зобов’язані вчасно оплачувати експлуатаційні витрати та харчування (це
навчання до 15 числа місяця та харчування до 15 числа наступного місяця)
 Батьки мають право бути достатньо і своєчасно інформованими про те, що
відбувається в дитячому садку
 Батьки мають право проконсультуватися з учителем або директором школи (за
попередньою домовленістю)
 Директор школи може припинити відвідування дитиною дитячого садка після
письмового повідомлення законних представників дитини:
Коли дитина не відвідує садок протягом місяця без вибачень
Коли юристи неодноразово зривають роботу дитячого садка і ведуть
з ним це невдало
 Педагогічний колектив несе відповідальність за дитину з моменту прийняття
дитини батьками до передачі дитини батькам або їх представникам.

У Старому Колині 1 квітня 2022 р

Mgr. Ірена
директора школи

