
OzruÁutruio xoru,qtuízvášrruíno zÁptsu oo pŘrošxotniírio vzoĚllvÁruívr šxor-Nítvt

noct 2022 /zOzl poDLE § 2 zÁxonr ač.6v 12022 5e. (Lrx Uxna:trun šroisrví}

íloai4ornneHHf, npo cneqianuauú 3an}íc Ao AollJKinuxoro HaBqanbHoro
3aKnaAy Ha HaBqa nauuň pix 2O22l2O23 ari4xo g § 2 3axony N9 67l2O22

36. (<nexc VxpaTxa> - ocaira}

Řed itel mateřské školy /,.[r,r pe xro p Al4TRLjo ro caAKa H a rtma nov a Zuzana

oznamuje místo a dobu konánízvláštního zápisu dle § 2 zákona č.67/2022 Sb. do předškolního
vzdělávání pro školní rok 2022/23:

noai4onnnne npo vticqe Ta L{ac npoBeAeHHn cneqianuHoro 3anncy ai4noai4no Ao § 2 3axoHy Ne

67/2022 36.,,qo 4oulxinuHoro HaBqa.nbHoro 3aKnaAy Ha HaBqanuHNň pix 2O22l2O23:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

L|eř cneqia naanřl 3annc cTocy€Tbcn rinuxr gireň,

o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, Prokazuje
se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

nxi orprmanil T!íMqacoBnřl laxnct y:s'n:xy s aiňHoto a VxpaTHi. [li4raep4xeHHRM e aigoea
naxneňxa a6o aannc npo HaAaHHR Tl4MqacoBoro 3axhcTy,

o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR,
který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.
Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

nxi orprnnann aizy Ha nepe6yeaHHfl noHaA 90 4Hia 3 MeToto To.nepoBaHoro nepe6yaaHHn
y 9ecuxiň Pecny6nir4i, RKa 3a 3aKoHoM aBToMaThqHo BBaH{a€Tbcn eisoto 4nn inosennqia s
T],4MqacoBl4M 3ax]4cToM. lli4raep4xeHHRM e aisoea Haxneňxa a6o ulrannn y 3aKopAoHHoMy
nacnopri.

Nevztahuje se na ostatnícizince, byť by měli ukrajinské občanství.

l-|e ne cmocy€mbca iuutux inoaerlu,ie, uaeimu nKu,o loHu epoMadnuu Yxpai'uu.

Termín zápisu l Aar Ta qac 3anilcy: 28.6. 2022

Místo zápisu / Micqe 3anhcy: Mateřská škola Vítkovice 380 13:00 - 16:00 hodin

Předpokládaný počet přijímaných / Opiexroexa xinuxicts 4ireň: 10

Organizace zápisu / flopn4ox 3an]4cy:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle
českého práva,

3anay npo 3apaxyBaHHF AltTLAHv noAa€ saxoHHnň npeAcTaBHýlK 3a 3aKoHoAaBcTBoM Yxpainr
a6o saxoxFlnň npe4craBHLíK 3a 3aKoHoAaBcrao^^ 9ecuxoT Pecny6nixra.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022123 přihlásit dítě,
které pobývá déle než 3 měsíce na územíČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

Y 2022123 HaBqanbHoMy poqi gaxoHHnň npeAcTaBHhx so6oe'nlauvlň 3anilcaTh Ao
4oulxinuxoro HaBL{anbHoro 3aK^aAy AvrÁHy, nxa nepe6ysae s 9exil6inuLue 3 nnicnqie inxa Ha

31,.08.2022 poxy Aocnrna S-pivnoro sixy.



3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

3a xoH H i n peAcTaBH rl xt/ go6oe'n:a H i no4arul ra xi 4oxymeHrr :

a) Žádost o přijetík předškolnímu vzdělávání(vzor je dostupný v česko-ukrajinské verziZDE*,
nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

3aflBy npo 3apaxyBaHHR AnTvHn 4o 4oiuxinuHoro HaBr]anbHofo 3aKnaAy (rpa:ox 4ocrynHnř
y L{ecbKo-yxpaiHcuxiř aepcii' TVT*, a6o MoxHa zaípatu i'i oco6rcro y ai4nosi4Honny
A14TffL{oMy capxy)

b) vízový doklad dítěte (přijiném než osobním podáníse předloží kopie dokladu, která se založí
do spisu);

AoKyMeHT AvlíÁHv1, B nKoMy e ei:a (nxqo AoKyMeHTk1 He noAapTbcn oco6rcro, rpe6a HaAaTLl
xonio AoKyMeHTa, nxy 6y4e noruiqeno y nanxy);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

AoKyMeHT, tJ-lo Aa€ npaBo npeAcTaBnRTu AL/|TVHY;

d) potvrzenídětského lékaře z ČR o očkovánídítěte (neplatí pro děti plnícípovinné předškolní
vzdělávání(tj, děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

4oai4xa ai4 vecsxoro ne4iarpa npo u-{enneHHR AvlTÁHÁ (He cTocy€Tbcn gireň, nxi
go6oa'n3aHi ei,qsi4yaarr 4ouxinuHilř Haa.{anuunň zaxnag, to6to g';leň, nxi Ha 31,,08.2022
p. Aocflrnn 5 poxis)

4. O přijetík předškolnímu vzdělávánírozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Piuenxn npo 3apaxyBaHHfl AvTvlHÁ 4o 4otuxinsHoro HaBqanbHoro 3aKnaAy npnřnnae AilpeKTop
Ha Bqan bHoro 3a KnaAy 3a BcTa Ho BneH rMh xprrepinnn r.

V /rur. Vítkovice dne/4ara 6,6.2022

Hartmanová zuzana
ředitelka zš a Mš vítkovice

Ředitet mateřské školy / AupeKmop dumnqoeo cadxa


