OztvÁ,,,trltiio xoivÁtttí zvLÁšrruíno zÁptsu no zÁxtnoliírto v,zoĚrÁvÁrvíve šxotruívt

nocr 2022/2073 poDLí § 2 zÁrorrr ač,6? /?022 5n. {Lex

Ur<nnlrrun

šxorsrví)

íloei4orvrneHHf, npo cneqianaanň 3annc Ao noqaTxoaoT uKonil Ha
HaBqanbxnň pix 2O22l2O23 ari4no s § 2 3axony Ng 67l2O2236.
(<nexc YxpaTxa> - oceira)

Ředitel základníškoly / lrapexrop noqarxoeoi [lJKonil

Hartmanová Zuzana

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č.6712022 Sb. do základního
vzdělávání pro školnírok 2022123:
noai4onnnne npo rvricqe Ta qac npoBeAeHHn cneqianuHoro 3anilcy ai4noei4no Ao § 2 3axoHy Ne
67 /2022 36, 4o noqarxoaoi uJKo^14 Ha HaBqanbnvň pix 2022/2023:

Tento zvláštnízápísje určen pouze dětem,
L|eň cneqia nsauň 3anhc cTocy€Tbcn

o

tinaxu gfteň,

kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje
se vízovým štítkemnebo záznamem o udělení dočasnéochrany.
nxi orprnna]nh TilMqacoanň zaxuct y:a'Raxy: aiůHoro e Vxpairri. 1-1i4reep4xeHHflM e ai:osa
laxneňxa a6o :annc npo HaAaHHfl Tl4MqacoBoro 3axrlcTy,

o

kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelemstrpění pobytu na územíČR,
který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.
Prokazuje se uděleným vízovým štítkemnebo razítkem v cestovním pasu.
nxi orpnnnanu aizy Ha nepe6yaaHHR noHaA 90 grria 3 MeTop TonepoBaHoro nepe6yaaHHn
y 9ecuxiri Pecny6niqi, FKa 3a 3aKoHoM aBToMaThqHo BBa}Ka€Tbcn sisolo 4nn iHoaennqia a
Tl,íMqacoBnM 3axLícToM, lli4raep4xeHHflM e aigoea Haxneňxa a6o ulrannn y 3aKopAoHHoMy

nacnopri.
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
l-|e

ue cmocy€mbcn

iawux iuoaemqie, uaaimu nKu,lo BoHu eponaadauu Yxpai'uu.

Termín zápisu / flata Ta ,{ac 3an}ícy: 20.6,

2022

13:

00 -

1-6:00 hodin

Místo zápisu / Micqe 3an}rcy: Krkonošská základní škola Vítkovice 28
Předpokládaný počet přijímaných / Opiexroaxa xiauxicru 4ireř: 12
Organizace zápisu / flopn4ox 3anHcy:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle
českéhopráva.
3anay npo 3apaxyBaHHF Al4rlAHv noAa€ aaxoHHrů npeAcTaBHilK 3a 3aKoHoAaBcTBoM VxpaTHra
a6o gaxoHnnrž npe4craBHhK 3a 3aKoHoAaBcTBoM t{ecuxoi Pecny6nixra,

2,Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníkuzákladního vzděláváníve školnímroce2022/23
přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na územíČRa které dovršilo k 31, 8, 2022véku 6
let. Pokud zákorrrrý zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školnídocházky, je nutné
doložit doporučujícíposouzení příslušnéhoškolskéhoporadenského zařízenía odborného
lékaře nebo klinického psychologa.

Y 2022/23 HaBqanbHoMy pol-1i :axonnrň npeAcTaBHrlx go6og'R:a uuň zanucaTr Ao nepuJoro
Knacy no.{arxoaoj ultonÁ AIAí|ÁHy, nxa nepedyeae a lexii 6inuue 3 nnicnqia i Rxa Ha 31,.08.2022
poKy Aocnrna 6-pivrroro aixy. flxu1o saxoHHtlň npeAcTaBHilK npocl4Tb si4crpovxr
o6oa'Rgxogoro ai4ai4yaaHx fr LJJRonvt Heo6xi4Ho HaAaTh peKoMeHAa qiňnnň BilcHoBoK
si4noai4Hoi uxinuHol'KoHcynbTaqiňHoT ycTaHoBl4 inixapn-cneqianicra a6o xniHiqnoro
nckíxonora.
3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

3axoHHi npeAcTaBHLlxr so6og'R3ani nop,arn raxi 4oxynneHrn:
a) Žádost o

přijetík základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDEx, nebo

lze vyzvednout osobně ve spádové základníškole)

3anBy npo 3apaxyBaHHR Avlív+vl Ao noqaTKoaoT ulxonn (spaaox 4ocrynxnň
yxpairrcsxiň eepciT TYT*, a6o Mo}KHa n1parn rT oco6racro y ai4noaigHiř uxoni)

y

L{ecbKo-

b) vízový doklad dítěte (přijiném než osobním podání se předložíkopie dokladu, která se založí
do spisu);
AoKyMeHT AlAívHv, B nKoMy e aiaa (nxr4o AoKyMeHTil He noAapTbcn oco6ncro, rpe6a HaAaTLl
xonito AoKyMeHTa, nxy 6y4e nonniqeno y nanxy);
c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

AoKyMeHT,

4.

u_lo

Aa€ npaBo npeAcTaBnFTV AVíVHY.

O přijetík základnímu vzdělávánírozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

PiuenHn npo 3apaxyBaHHfl AÁTÁHn Ao noqaTxoaoT uJxonh npnňnnae AhpeKTop llJKonn

3a

BcTaHoBneHnnnn xpnrepinnnr.

V

/nn.

Vítkovice v

Krk.

dne/6. 6.2022

Hartmanovó zuzana
ředitetka ZŠa MŠVítkovice
P,u pe xm o p noq o m Koloi' w xon u

/

