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íloai4oruneH Hf, n po cnellian uH ra ř 3a n ]4c Ao Aoll! Kin uroro H a Bqan bHoro
3aKnaAy Ha HaBqanannňpit<2O2212023 sri4no s § 2 3axony Ng67l2O22

36. (anexc Vxpaila>l - ocaira)
Ředitel mateřské školy /,{r,rpexrop AI4TF9oro caAxa: Mgr. Aiena Vokurková

oznamuje místo a dobu konánízvláštního zápisu dle § 2 zákonač.67|2022 Sb. do předškolního
vzdělávání pro školní rok2022/23:

noai4onnnne npo nnicqe Ta qac npoBeAeHHR cne4ianuHoro 3anhcy ei4nosi4Ho .qo § 2 3axorry Ne

67 /2022 36. 4o 4otuxilunoro HaBqanbHoro 3aKnaAy Ha HaBqanuHr,rň pix 2022/2O23:

Tento zvIáštní zápis je určen pouze dětem,

L{eň cneqia ntunň 3annc cTocy€Tbcn rinuxn 4fteň,

o kteným byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajíně. Prokazuje
se vízorným štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

nxi orpnnnanv TvM,r'acoguú saxncr y aa'nsxy s siňHolo a VxpaiHi. lli4reep4xeHHffM €

eisoea xaxnežxa a6o sanrc npo HaAaHHF Tl4MqacoBoro 3axncTy.

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

nxi orpnnna nn aizy Ha nepeGyeaHHF noHaA 90 4rrie 3 MeTo}o TonepoBaHoro nepe6yeaHHn
y 9ecuxiř Pecny6níqi, flKa 3a 3aKoHoM aBToMaThqHo BBaxa€Tbcn eisoto p.nn inoaennqia s
T]4MqacoBl4M 3axhcToM. íli4rsep4xeHHffM e eisoea uaxneňxa a6o uJTaMn y
3a HopAoH Honny nacnopri.

NevztahuJe se na ostatní cizlnce, byť by měli ukrajinské občanswí.

L|e ue cmocy€mbcn inulux iuosernqie, uaaima flKl4o aoHu epoMadnuu Yxpai'uu.

Termín zápisu l Aara Ta qac 3anhcy: L5.6.2022

Místo zápisu / Micqe 3anhcy: Základní škola Bohdíkov, Bohdíkov 48

Předpokládaný počet přijímaných / Opienroexa xiauxictu 4ireň: 1

Organizace zápisu / l1opn4ox 3anhcy:

1. O př'tjetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle
českého práva.

3ansy npo 3apaxyBaHHR Aní.4HÁ noAa€ saxoHlinň npeAcTaBHHK 3a 3aKoHoAaBcTBoM VxpaiHra
a6o eaxoHl-|rň npe4craBHnK 3a 3aKoHoAaBcTBoM gecuxoi Pecny6nixr,l.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2O22/23 přihIásit
dítě, které pob,ývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

Y 2022/23 HaBqa,flbHoMy pol-Ii aaxonnrň npeAcTaBHt,lx so6oe'RaaHhň 3anvicaTv Ao
AolJJxlnbHoro HaBqanbHoro 3axnaAy AvlTlAHy, nxa nepe6yaae e 9exiT 6inuue 3 nnicnqia inxa Ha

31,.08.2022 poKy Aocfirna S-pivHoro aixy.



3. Zákonní zástupcijsou povinni předIožit §lto dokumenty:

3axoHH i n peAcTa BH!,| xn 3o6oB'RgaHi no4arr raxi 4oxynneHrn :

a) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské
škole)

3aFBy npo 3apaxyBaHHfl AnTnHv 4o 4otuxinuHoro HaBqanbHofo 3aKraAy Mox{Ha sa6parra ii
oco6rcro y si4noei4xoMy AHTFt{onny ca4xy)

b) vízov'ý doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokIadu, která se
založí do spisu);

AoKyMeHT AIATÁHIA, B flKoMy e eisa (nxqo AoKyMeHTh He noAapTscn oco6rcro, rpe6a
HaAaTil xonip AoKyMeHTa, nxy 6y4e nonnit4elo y nanxy);

c) dokIad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

AoKyMeHT, lqo Aa€ npaBo npeAcTaBrsTn AnTnHYi

d) potvrzení dětského lékaře z Čn o očkování dítěte (neplatí pro děti pInící povinné předškolní
vzdělávání (tj, děti, které dovršily k 31.8,2022 5 let))

4oei4xa si4 vecuxoro ne4iarpa npo l4enneHHff AÁTÁHI1 (rre cTocy€Tbcfl 4ireň, nxi
ao6oe'RaaHi ai4ei4yaarn 4ouxinun uň Haa\anvanň zaxnag, to6To 4ireň, nxi na 31,.08.2022
p. AocFrrn 5 poxie)

4. O přUetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Piuentln npo 3apaxyBaHHA AtATuHv Ao 4oulxinuuoro HaBqa.nbHoro 3aKnaAy npntžnnae

An peKTop Ha Bqa,n bHo ro 3a KnaAy 3a BcTa HoB.íle H ilMt4 KphTe plF Ml/.

V/nn. Bohdftově dne/Aara t6.5.2O22

ď ' ,/""?,ap
mgť, Aleno

Ředitel mateřské škoty / AupeKmop dumnqoeo cadxa

vokurková


