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ľloeigoľvrneHHn npo cneqianuxnň 3anuc Ao Aoulxiĺuxoro HaBqa'bHoľo
3axna.qy Ha HaBqa nuauű pix2a22ĺza23 sľigľlo g 9 2 3axoxy N9 67 ĺ2022

36. (<nexc VxpaTxa>l - ocaiľa}

Ředitel mateřské školy l p,npexrop AlłTflqoro caAxa Mgr. olga Ševčíková

oznamuje místo a dobu konánízvláštního zápisu dle $ 2 zákona ć.67ĺŻ0Ż2 Sb. do předškolního
vzdělávání pro školní rakŻ0Ż2ĺ23:

noai4onnĺĺ€ npo vricqe Ta qac npoBeAeHHĺ cneqĺaĺĺHoro 3anhcy ai4nosigno ,qo s 2 3axony Ne

67/Żo2Ż 36. p,o .ąotuxiłuHoro Haeqa.nbHoro 3ax,naŕqy Ha Haoqa naaaü pix20Ż2lŻ023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

L|eň cneqia naunřą 3anHc cTocy€Tbcfl riĺuxlł gireň,

o kteným byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje
_^.'í_^.'.''* x+í+l,^* ^^l^^ -.(-^^ ..Jxl^^í J^x^-^x ^^l^.^^..JE vl4vvylll JtlLNtlll llElr\, ĹoellCrlllElll \, ulltlElll Lr\Jl-oĐlIg \rLlllolly.

nxi oľpnnna.nh TnMqacoanűgaxncł y aa'Rsĺy s siňĺJolo r YxpaĺHi' Ili4ĺeep4xeHHffM e sisoea
ľaxĺeňxa a6o sannc npo HaÄaHHR Tt4MqacoBoro 3axncry.

o kteným bylo udě|eno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR,
kteni se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou'
Prokazuje sé uděléným vízovým štítkem nebo razítkeľ}lV cestovním pasu.

ĺxi orpnnnanr airy na nepe6ysaHHfl noHaŕą 90.ąuin 3 MeTo}o TonepoBaHoro nepe6yBaHHR
y 9ecuxĺň Pecny6niqi, RKa 3a 3aKoHoM aBToMaThqHo BBa}ĺ(a€Tbcĺ aigolo .ąĺĺ iĺĺosenĺqis a
Ty{MqacoBl4M 3axhcToM. l_li4ĺsep4xeHHHM e sisoea Haxłeňxa a6o Luĺamn y 3aKopÄoHHoMy
nacnopľi.

Nevztahule se na ostdtní cizince, byt by měĺi ukrajinské občanství.

Ęe ue cmocyembcn inuux inoseuqie, uaaĺma nKąo eoHu epoMaônnu Yxpai'uu.

Teľmín zápisu I Aaĺa Ta qac 3anncY: 7. 6.2022

Místo zápisu l Micqe 3anHcY: budova mateřské školy

PředBokládaný počet přiiĺmaných / opienĺoaxa xiĺuxiĺľs 4ireň:4

organizace zápisu / ľlopn4ox 3anncy:

1. o přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle
českého práva.

3anay npo 3apaxysaHHt Äv1TlĄHlĄ noŕqa€ eaxoHHylň npeŕqcĺaaHhx 3a 3aKoHoÄaBcTBoM YxpaTHn

a6o gaxonHnň npe4cĺaBHhK 3a 3aKoHoÄaBcTBoM !ecnxoT Pecny6ĺixrł.

Ż. Żákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce Żo22/23 přihlásit dítě,
které pob'ývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 3L.8'2022 věku 5 let.

y z0r2/z3 HaB9a.nbHoMy po4i saxoHHuň npeŕs,cTaBHHx 3o6oa'Rsaułř1 3anhcaTn ćqo

4oLuxiĺunoro HaBqa.nbHoro 3ax,nailY AlĄTnHy, nxa nepe6ygae a LlexiT6iĺsLue 3 ĺvlicnqis iĺxa Ha

31'08.2022 poKy Áocnrĺa S-piuiĺoro sixy'



3. Zákonní zástupcijsou povinni předložit tyto dokumenty:

3a xo H H i n pe.4cTa B H ýĺ xłĺ 3060 g'ĺ3a n i no4aĺrĺ ľa xi 4o xyĺvle Hĺn :

a) žádośt o přijétí k předškolnímu vzděláväní

3anBy npo 3apaxyBaHHR AtĄÍuľ.vl go 4otuxinsHoro HaBqa.nbHoro 3aKnaŕąy

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

ŕqoKyMeHTAv1TlĄHlĄ, B flKoMy e eiaa (nxu1o ŕqoxymeHTn He nop'apTucn oco6ncro, ĺpe6a HaÄaTn
xonio ŕqoKyMeHTa, nxy 6y.ąe nonłiqeno y nanxy};

c) dokiad, ze kterého vyplývá oprávnění ciitě zastupovat;

AoRyMeHT, tlło ŕqa€ npaBo npeAcTaBnflTu ÄlĄTuHYi

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte {neplatí pro děti plnící povinné předškolní
vzciěiávání (tj. děti' které dovršily k 31.8.2U22 5 ieti)

4oai4xa ai4 vecuxoľo ne4iaĺpa npo ułennenl{fl A}ĄÍVHĺ (ne crocyeľĺcĺ 4iĺeň, nxi
ao6os'RgaHi einqai4ysaĺn goulxiłsnuň Hasqaĺunnü3axnag, ľo6ro gireť,l, nxi ľa 31'.08.20ŻŻ
p. ŕąocn[nil 5 porin}

4. o přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školr7 dle stanovených kritérií.

Piulennn npo 3apaxyBaHHfl ł1ultĄHu nqo 4ollxiłunoro HaBqallbHoro 3axnaŕa'y nprłňnnae ÄHpeKTop
Ha Bqa.n bH oro 3aKnaAy 3a BcTaHoB/leH HMl4 xpuĺepinnnn.

V /nn. Kvselce dne/4aľa LL. 5. 2o22

Ředitet mateřski!ýolv /,\upexmop ô umnuozo caô xa

Fn *-,
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