Đăng ký mẫu giáo

Do dịch Covid-19 nên năm nay đăng ký mẫu giáo sẽ không có mặt của các cháu ở trường!
Nếu được thì hãy hoàn tất mọi thứ online

Các trẻ em từ độ tuổi 2-6 tuổi có thể đi học mẫu giáo
- trẻ em dưới 3 tuổi ít khi được nhận vì đúng tuổi đi mẫu giáo là từ 3 tuổi nên trẻ em 3
tuổi trở lên được ưu tiên (sinh trước ngày 1. 9. 2018)

Giáo dục mầm non cho năm 2021/2022 bắt buộc dành cho:
- dành cho trẻ em sinh từ 1. 9. 2015 đến 31. 8. 2016
- dành cho trẻ em có quyết định học muộn 1 năm tuè năm ngoái tức là sinh 1. 9. 2014 – 31.
8. 2015 – trẻ em này phải học mẫu giáo hoặc học lớp 0
Người nước ngoài, ngoài EU phải chứng minh mình có cư trú ở CH Séc trên 90 ngày (cứ trú
hoặc thường trú đều được) muộn nhất ngày nhập học
Thời gian đăng ký:
2. – 16. tháng 5 2021
Nếu muốn biết ngày cụ thể, thì hãy vào trang web của nhà trường để biết cụ thể hơn

Ở Ústí nad Labem các mẫu giáo sử dụng hệ thông đăng ký online từ 1. 4. đến 13. 5. trên
trang https://zapisms.usti-nad-labem.cz.

Các bước đăng ký mẫu giáo:
1. Điền đơn xin học mẫu giáo.
Đơn bạn có thể:
- điền online (tìm hiểu xem trường có dùng hệ thống online)
- tải từ trang web của nhà trường
- hẹn nhà trường để đến lấy đơn xin học
2. Cả hai phụ huynh đều phải ký đơn xin học.

Đi đăng ký cần phải mang gì theo:
Danh sách cụ thể sẽ được đăng ở trên trang web của từng trường
Thường lệ nhà trường yêu cầu có:
- thẻ cư trú hoặc hộ chiếu
- giấy khai sinh
-Giấy chứng nhận bác sĩ khu vực, về việc các cháu đã được tiêm chủng đều đặn hoặc là
không được tiêm vì dị ứng. Nên có giấy chứng nhận đã tiêm chủng và bản sao của sổ khám
bệnh (chỉ áp dụng cho trẻ em 2-4 tuổi, không áp dụng cho trẻ em 5 tuổi vì trẻ em 5 tuổi là
bắt buộc phải học)
- bản sao của giấy nhận xét của trung tâm tư vấn tâm lý và giáo dục, nếu đã đi
Tất cả giấy tờ có thể gửi bản sao hoặc scan gửi cho nhà trường.

Cách nộp đơn:
1. Gửi vào hòm thư điện tử của nhà trường (mỗi trường có 1 mã điện tử riêng)
2. Gửi bằng e-mailem nhưng phải bao gồm chữ ký điện tủ (không thể gửi e-mail bình
thường),
3. Gửi bưu điện
4. Trực tiếp đưa cho nhà trường (nên gọi điện hẹn trước với nhà trường để tránh tụ tập
quá mức quy định

Yêu cầu và điều kiện của nhà trường:
Các hiệu trưởng thường nhận trẻ em vào học theo nhũng yêu cầu và điều kiện của nhà
trường – có thể đọc ở trên trang web. Ví dụ, địa chỉ thường trú, tuổi của trẻ em, liêu đi học
cả ngày hay nửa ngày, có anh em học cùng trường không.
Phụ huynh có quyền lựa chọn mẫu giáo nào cho phù hợp và vừa ý mình nhất. Có thể đăng ký
nhiều trường cùng một lúc.
Ngoài những mẫu giáo của nhà nước cũng có mẫu giáo tư nhân.

Thuyết giảng online
- thông tin để đăng ký
- giáo dục mẫu giáo tại CH Séc
- giáo dục mầm non bắt buộc
- bài tập tiéng Séc dành cho các cháu

Thời gian thuyết giảng:
21. 4. 2021 từ 14.00 đến 16:00 – chủ đề: Đăng ký mẫu giáo ở tỉnh Ústí
– phiên địch sang Tiếng Mongolia
Đăng ký tại đây.
27. 4. 2021 từ 16.00 đến 18:00 – chủ đề: Đăng ký mẫu giáo ở tỉnh Ústí
– phiên dịch sang tiếng Nga
Đăng ký tại đây.
29. 4. 2021 od 16.30 do 18:30 – chủ đề: Đăng ký mẫu giáo ở tỉnh Ústí
- phiên dịch sang tiếng Việt
Đăng ký tại đây.
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