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Bělohradská mateřská škola
Horní |{ová Ves 112, 507 81 Lázné Bělohrad

IČ: 710 tl544

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU UO
pŘnpšKoLNíHo yzDĚrÁvÁNí vE šrorNíu nocp

2022t2023 PODLE § 2 Z^KDNA Č. 67t2022 SB. (LEx
UKRAJINA ŠrorsTvÍ)

[IoniaoMJIeHHfl npo c[eqiaJlbHíIň 3alluc Ao Aolrrrcinrrroro
HaBqaJIbHoro 3aKJIaAy Ha HaBIIaJIsHptň pirc 2022/2023
sriAHo 3 § 2 3aroHy Ng 6712022 36. (<<"nelcc YrcpaiHa)> -

ocnira)

Ředitelka mateřské školy / |upercTop AIrTflqoIo caAKa:
Bělohradská mateřská škola
oznamuje místo a dobu konání zv\áštního zápisu dle § 2 zákona č.
6712022 Sb. do předškolního vzděIávání pro školní rok2022l23:
nosiAolvtJlfl€ IIpo nlicqe Ta qac rrpoBeAeHHfl cneqia.rrbHofo 3aIIucy
giAnonilHo Ao § 2 3arcoHy Nb 6712022 36. Ao AonrrcilbHofo
HaBqaflbHofo 3aKJIaAy Ha HaBqansHuň pirc 202212023z

Tento zvláštní zápisje určen pouze dětem,
Ileň cneqia"usHuň sánuc cTocyeTscn rilsrcu 4ireňo

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

o nrci orpltMaflu TllMqacogt|ň 3axucT y sn'ntrcy r niňHorc B
YrcpaíHi. fli4rnepA}I(eHHflM € sisona Hanleňrca a6o 3alluc
IIpo HaAaHHfl Tl{MqacoBofo 3axl{cTy.

o o kteúm bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů zaúčelem strpění
pobytu naúzemí ČR, ktery se automaticky ze zákonapovažuje zavízum
pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vizovým štítkem
nebo razítkem v cestovním pasu.

o nxi orpuMaJII,| nisy Ha nepe6ynaHHn [oHaA 90 aHis 3 MeTořo
ToJlepoBaHofo nepe6ynaHHfl y llecsrciň Pecny6rriqio flKa 3a
3aKoHoM aBToMaTI,ItlHo BBaxa€Tbcfl gisořo Aflq iHoseNlllig s
TuMqacoB[lM 3axlncToM. fliArgepAxenHflM € nisona
rrarcleňrca a6o IIITaMn y 3aKopAoHHoMy nacnopri.
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Nevztahuje se no ostaíní cizince, byť by měli ulcrajinské občanství.
Ite ne cmocy€mucn iruuux iruoseuqie, ruaeimt axu4o BoHu
zpouadnruu Yxpuittu.

Termín zápisu l lara Ta qac 3aIIlIcy: 21.6.2022 8:00 - 11:00
Místo zápisu / Micue 3a[Ircy: T.G.Masaryka 300, Lázné Bělohrad
Předpokládaný počet přijímaných l OpieHrogHa Kilsxicrs airefi: 4

Organizace zápisu / [IopflAoK 3a[I{cy:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný
zástupce podle českého práva.
3anny flpo 3apaxyBaHHg ÁllTýIll.Ir IIoAa€ 3aKoHHI|ň npe4cTaBHIlK
3a 3aKoHoAaBcTBovl YrcpaíHu a6o rarcoHHnň [peAcTaBHuK 3a
3aKoHoAaBcTBoM tIecsrcoí Pecnyd"uircu.

2. Zákonný zástupceje povinen k předškolnímu vzděIávání ve školním roce
2022123 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce naúzemíČR u dovršilo k
3I.8.2022 věku 5 let.

Y 2022123 Has,IaJIbHoMy poqi 3aKoHHI|ň npegcTaBH}IK
so6onoqganuň 3aIIucaTl{ Ao AournilbHofo HaBqaJIbHofo 3aKIaAy
AI|TIIHy, flKa nepe6ynae B tlexií 6ilrrue 3 rvlicqqig i nra Ha
31.08.2022 porcy AocítfJla S-pivHoro silcy.

3 . Zákonní zástupci j sou povinni předlo žit tyto dokumenty :

3arcoHHi npe4craBHllKt| go6og'qsaHi [oAaTu rani AoKyMeHTn:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdéIáváníIzevyzvednout osobně ve spádové
mateřské škole.
3aflBy ilpo 3apaxyBaHHfl AIITI.IH}l Ao Aotuni"ulHofo HaBqaJIbHoro
3aKJIaAy MoxHa sa6paru iT oco6ucTo y nilnogilHoMy AHTqqoMy
caAKy.

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie
dokladu, která se založí do spisu);

AoKyMeHT AIITI{HII, B flKoMy e nisa (flrcI{o AoKyMeHTu He
noAarcTscq ocoducTo, rpe6a HaAaTI| rconirc AoKyMeHTa, nrcy 6yae
novriqeHo y naurcy);
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c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

AoKyMeHT, tqo Aa€ ilpaBo IIpeAcTaBJIflTu avlTldlry;

d) potvrzení dětského lékaře 
" 

ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící
povinné předškolni vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 3 1 .8.2022 5 let)
AoBiAKa giA qecsKoro [eAiaTpa flpo ue[JIeHHfl AI{TI{HII (He
cTocy€Tbcfl AiTeňo nrci go6on'q3aHi nilniaygaTlr AorrlrcirrsHuň
HaBqaJIbruuft 3aKJIaA, To6To 4ireňo qKi ua 31.08.2022 p. Aocqrflu 5
porcin)

4. O přijetí k předškolnímu vzďěIávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených
kritérií.
PirueHufl tlpo 3apaxyBaHHfl AuTuHIl Ao AolllKilsHoro
HaBqaJIbHofo 3aKJIaAy npuňvrae AupexTop HaBqafl bHoro 3aI(JIaAy
3a BcTaHoBJIeHIl M I4 l(plrTepinvru.

V /na. LázníchBělohradě dnel lara 24.5.2022

ředitel mateřské školy / lupercmop čumaqozo cadrca:
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