
 
 

 

Початкова школа і дитячий садок Альбрехіце-над-Орлічі 

Повідомляє 

про зарахування в дитячий садок і початкову школу  
 

на 2022/2023 навчальний рік для дітей – іноземців з візою з метою терпимості до 
їх перебування в Чеській Республіці відповідно до розділу 33(1)(a) Закону про 
проживання іноземних громадян в Чеській Республіці ("біженців") з місцем 

проживання в водозбірній зоні. 

 

Для цих іноземців – біженців визначається дата реєстрації  
02 червня 2022 року з 14:30 до 16:30. 

 

 

Батьки  зобов'язані  зареєструвати свою дитину, яка  досягла віку 31.08.2022 

  п'ять років і ще не відвідувала дитячий садок. 
Візьміть з собою: 

1. -  Заява про вступ дитини до дошкільної освіти – вже заповнена та підтверджена лікарем 
(згідно з новим Законом про освіту No 178/2016 Coll. ),  

2. -  Заявка на вступ дитини до базової освіти – вже заповнена,  
3. - Заявки можна забрати в офісі школи по вівторках або четвергах з 12:00 до 12:30. 
4. -  Декларація про обробку персональних даних – вже заповнена та підписана. 
5. -  Rлистя дитини – після огляду буде повернуто 

6. -  Віза  
7.     - Підтвердженняособи законного опікуна або підтвердження дозволу на представництво 

дитини в процедурі прийому у випадку осіб, які особисто доглядають за дитиною в прийомній 
сім'ї, будуть повернуті після перевірки 

8. -  Dрекомендація шкільного навчального закладу (у випадку дитини з особливими освітніми 
потребами) 

9. - Dтой факт, що дитина несприйнятлива до захворювання або не може пройти вакцинацію 
через постійні протипоказання (у разі невакцинації) 

10. - Заявка на вступ – документ, повинен бути заповнений чеською мовою 

 

Всі документи, які вам знадобляться для зарахування вашої дитини в дитячий садок або  
початкову школу, можна знайти на сайті шкільного www.zsmsalbrechtice.cz .   

Початкова школа і дитячий садок Альбрехтіце над Орлічі, 1. máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí 

Контакти: MS - 494 371 238, 778 977 781, електронна пошта skolka@zsmsalbrechtice.cz 

ZŠ - 494 371 694, 778 977 780, електронна пошта reditelka@zsmsalbrechtice.cz 
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