
 

   
             

 

        
                                    

   
 

     Зарахування до дитячого садка Harmonie Neratovice,                 

V Olšinkách 700, район Mělník 

10 травня 2023 року з 13:00 до 17:00 год. 
на всіх робочих місцях дитячого садка «Гармонія»: 
Дитячий садок Zahrádka, V Olšinky 700 A, Neratovice тел.: 773 756 014 

Дитячий садок Sluníčko, Hamplova 1104, Neratovice тел.: 773 756 016 

Дитячий садок Písnička, OSN 1033, Neratovice тел.: 773 756 009 

Дитячий садок U Rybiček, Kojetická 1055, Neratovice тел.: 773 756 012 

Дитячий садок Čtyřlístek, Dr. E. Beneše 1155, Neratovice Телефон: 773 756 017 

Дитячий садок Kaštánek, Dr. E. Beneše 1156, Neratovice Телефон: 773 756 010 

Дитячий садок Berušky, Mlékojedy 120, Neratovice тел.: 773 756 013 

 

Батьки приходять, щоб записати дитину в садочок, куди б хотіли віддати дитину. 

Для запису батькам необхідно мати при собі посвідчення особи, свідоцтво про 

народження дитини, заповнену заяву на прийом, довідку про щеплення від педіатра, 

якщо дитина зі специфічними труднощами, рекомендацію ППП, ЦСП. 

Батьки дітей, яким не пізніше 31.08.2023 виповнюється 5 років, ЗАКОНОДАВНО 

ЗОБОВ'ЯЗАНІ приходити з дитиною на зарахування в дитячий садок. 

Рішення про прийом будуть оголошені шляхом публікації списку заявників під 

присвоєним реєстраційним номером із результатом процедури для кожного заявника. 

Список буде розміщено на дошках оголошень дитячого садка, в дирекції ДНЗ 

«Гармонія» та на сайті школи 31 травня 2023 року не менше ніж на 15 днів. 

Оприлюдненням списку вважаються оголошеними рішення, за якими приймаються 

заяви про вступ на навчання.Рішення про неприйняття буде передано учасникам на 

руки в дирекції дитячого садка Harmonie, V Olšinkách 700, 31 травня 2023 року, 5 

червня 2023 року в робочий час.Електронна попередня реєстрація (попередня 

реєстрація абітурієнтів для вступу до дитячого садка «Гармонія») триватиме з 3 квітня 

2023 року по 5 травня 2023 року на сайті школи. Ми віддаємо перевагу такому 

способу попередньої реєстрації бажаючих.Реєстраційну форму також можна подати в 

офісі дирекції дитячого садка Harmonie, V Olšinkách 700, Neratovice в години роботи. 

                                       Sárka Polívková, Директор дитячого садка Harmonie Neratovice 


