
OzruÁnnrrví o rorvÁruí zvt-Ášrrvíno zÁplsu oo pŘrošrolruíno vzoĚuvÁtví vr šrouvínn

RocE 2OZ2|2a23 popm § 2 zÁr<orv ač.6712022 Sn, (Lrx UrnnltrvR šrolsrví}

ílosigorrnfleHHn npo cneuianunnfi 3annc Ao flolJJxinunoro HaBqaflbHoro
3axnany Ha HaBqananmňpix2022l2023 ari4no g § 2 3axoxy Ng67l2O22

36. (<nexc YxpaTna> - ocaira)
Ředitel mateřské školy /.{rapexrop AylTnqoro ca4xa Mgr. Kateřina Goldmannová

oznamuje místo a dobu konánízvláštního zápisu dle § 2 zákona č.67l2a2Z Sb. do předškolního
vzdělávání pro školní rok2O22/23:

noai4omnn€ npo rvricr4e Ta qac npoBeAeHHn cneqianuHoro 3anncy ei4noai4Ho Ao § 2 3axoHy Ne

67l2O22 36. go 4ourxinunoro HaBqa.nbHoro 3aKIaAy Ha HaeqanuHnň pix2a22/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

L{eň cneqia,nsHnň sannc cTocy€Tbcn rinuxn 4ireň,

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

nxi orpnmarrí TnMr{acog}tň saxncr y sa'Raxy e siřHoto e Yxpaiui. tli4reep4xeHHflM e eisoga
naxaeňxa a6o sanhc npo HaíqaHHfl ThMqacoBoro 3axncry.

o kteným 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 orpnnnann sisy na nepe6yaaHHR noHaóq 90 RHie 3 MeTo}o TonepoBaHoro nepe6yBaHHfl
y 9ecuxiň Pecny6nir-li, flKa 3a 3aKoHoM aBToMaTnqHo BBa}Ka€Tbcn eieo}o 4.nn iHosennqis s
ThMqacoBl4M 3axucToM. 1-1i4reepgxeHHRM e eigosa Haxneňxa a6o urramn y 3aKop4oHHoMy
nacnopri,

Nevztahuje se nd ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

l],e ne cmocyembcf, iutuux íuoeenqie, uaeima n*t4a aoHu zpoMadnuu Yxpaíuu.

Termín zápisu | flaraTa qac 3anncy: 15.6.2022 8:00-11:30

Místo zápisu / Micqe 3anncy: Mateřská škola Kvasice, Včelín 653, 768 21 Kvasice

Předpokládaný počet přijímaných / Opiexroaxa xinuxicru nireř: 8

Organizace zápisu / ílopn4ox 3anrcy:

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

3anoy npo 3apaxyBaHHn AnTuHn noAae saxoHHhň npeAcTaBHnK 3a 3aKoHoAaBcTBoM Yxpainn
a6o aaxoHHnň npe4craBH}íK 3a 3aKono.qaBcTBoM 9ecuxoT Pecny6nixn.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce2O22/23 přihlásit dítě,
které pob,ývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

Y 2O22l23 HaB,{a.nbHoMy pol-1i aaxonnnř npe.qcTaBHux go6og'nsannň 3anncaTn Ao
4ouxinuHoro HaBqanbHoro 3axraAy AuTnHy, nxa nepe6ysae s 9exii6inuule 3 nnicnqia iRxa Ha

3t.O8.2022 poxy AocFrra 5-pivxoro oixy.



3. Zákonní zástupcijsou povinni předložit tyto dokumenty:

3a xox n i n peAcTa BH Hxn 30608'n3a Hi no4arn ra xi 4oxynne nrn :

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

3anBy npo 3apaxyBaHHn AnTnHn ,qo 4ou.rxinbHoro HaBr{arbHoro 3axnaAy (a6o nnoxrra
sa6parn iT oco6ncro y aí4noaigHoMy íquTfftlonny ca4xy)

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

AoKyMeHTAnTnHvl, B RKoMy e sisa (nxqo AoKyMeHTn He nolqapTbcn oco6ncro, rpe6a Ha.qaTh

xonip AoKyMeHTa, nxy 6y4e nonniqeuo y nanxy);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

AoRyMeHT, l4o Aa€ npaBo npeAcTaBnFTn AÁTWHY;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní
vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

goei4xa ei4 uecuxoro ne4iarpa npo l4enneHHn AÁTvHu (He crocyerscn ,qireř, nxi
3o6og'ngaHi aigei4yearn 4oulxinuHnň HasqanuHnň saxna,4, to6to gireřl, nxi Ha 31.08.2022
p. Aocnrnn 5 poxie)

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

Piuenxn npo 3apaxyBaHHF Al4TuHu4o goluxinuHoro HaBqanbHoro 3aK/laAy npuňruae A]4pexTop
HaBqa.n bHoro 3a K/laAy 3a BcTaHoBneH hMl4 xprrepinnnn.

V/nn. Kvasicích dne/gara L,6.2022

Mateřská šltola K,,lasice"
okes Kroměříž, příspěvková organizace,

768 2!Rvasicq Včelín 653
Ičo 71oco437 * Tel. 573 358 045

e-mail: skolka@mskvasice. cz

Ředitet mateřské školy l flupeKmop


