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l'loei,qorvueHHR npo cneqianuanú 3an}rc Ao noqaTxoeoT uJKonH Ha

HaBqanbrrnň pix 202212023 ari4Ho g § 2 3axorry N9 67l20ZZ 36.
(<nexc VxpaTHa> - ocsira}

Ředitel základníškoly / !npexrop noqarxoaoT uJKo.nil: Mgr. Bohuslava Šlapáková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č.67/2022 Sb. do základního
vzdělává ní pro škol ní rok 2022/23 :

nosi4onnnne npo nnicqe Ta qac npoBeAeHHn cne4ianunolo 3anncy ai4nosi4Ho p,o § 2 3axoHy No

67/2OZ2 36. Ro noqarxoeoT uKonH Ha HaBqa.flbHrň pix 2022/2a23:

Tento zvláštnízápis je určen pouze dětem,

[eň cneqia naunř,t3annc cTocy€Tbcn rinuxn gfteň,

o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje

se vízovým štítkem nebo záznamem o udělenídočasné ochrany.

nxi orpnmann TfiMqacoBuň zaxuct y as'nsxy s siňHoto s VxpaTHi. 1-1inqraep4xeHHFM e eigoaa

Haxneňxa a6o aannc npo HaAaHHfl Tl4MqacoBolo 3axilcTy,

o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na územíČR,
který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s doČasnou ochranou.
prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

nxi orprnna nn aizy rra nepe6yeaHHfl noHaA 90 4rrie 3 MeToto To.nepoBaHoro nepe6yeanxn
y 9ecuxiň Pecny6niqi, ffKa 3a 3aKoHoM aBToMaTfiqHo BBaxa€Tbcn giEoto Ann irroeennL{ia a

TtlMqacoB1,1M 3ax/cToM, [li,qraepgxeHHFM e eigoea Haxneňxa a6o uramn y 3aKopAoHHoMy

nacnopri.

Nevztahuje se nd ostatnícizince, byť by měli ukrajinské občanství,

L|e ue cmocy€mbcn inuux ixoaeraqie, uaaima frKu4o loHu zpoMadnuu Yxpai'uu.

Termín zápisu / flata Ta qac 3anncy: 27. 06.2022, od 12:00 do 16:00 hodin.

Místo zápisu / Micqe 3anilcy: ZŠ Cheznovice.

Předpokládaný počet přiiímaných / Opierrroana xinuxicru 4ireň: 1

Organizace zápisu / Ilopngox 3anucy:

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

3aney npo 3apaxyBaHHn &l^TL^Hu noAa€ gaxorlnuň npeAcTaBHilK 3a 3aKoHoAaBcTBoM VxpaTnN

a6o saxoHFlNň npe4craBHilK 3a 3aKoHoAaBcrso^^ 9ecuxoT Pecny6nixra.



2.7ákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzděláváníve školním roce2022/23
přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na územíČR a které dovršilo k 31. 8. 2022véku6
let. pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné

doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa,

y 2022/23 HaBqanbHoMy poLli saxoHHnň npeAcTaBHfix go6og'R3aunŮ ganucaTn Ao nepuJoro

Knacy noqarxosoT ulonu AvlTvlHyI nxa nepe6yaae a 9exii 6inuule 3 vricnr_lie i nxa Ha 31.,08.2022

poKy Aocflrna 6-pivrroro aixy. f xr4o saxoHHilň npegcTaBHrlK npocl4Tb si4crpo'lxtt

o60a'RsxoBoro si4si,qyaaxn A .JJRInv1, Heo6xi4uo HaAaTil peKoMeHAaqiřaluřa BilcHoBoK

ai4noai4noi ulxilunoT xorrcynuraqiňHoT ycTaHoBh i nixapn-cneqianicra a6o xniniqgoro
ncHxo,nora.

3. Zákonnízástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

3a xoH H i n pe4cTa BH n xh :o6os'Rgani no,qarn raxi p,oxynneHrr :

a) žádost o přijetík základnímu vzdělávání(vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo

lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

3affBy npo 3apaxyBaHHff AvlíÁHn Ao noqaTxosol Luxonh (spaaox gocrynanň y r]ecbxo-

yxpaírrcuxiň sepciiM*, a6o nnoxna eaíparuji oco6rcro y si,qnoai4rriň rLLxoni)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podáníse předloží kopie dokladu, která se zaloŽÍ

do spisu);

AoKyMeHTAl^ívlHv1| B flHoMy e siga (nxu-1o AoKyMeHT]4 He noAapTbcn oco6rcro, rpe6a HaAaTLí

xonito AoKyMeHTa, nxy 6y4e nonniu-leno y nanxy);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

AoKyMeHT, U-lo Aa€ npaBo npeAcTaBnffTvl AIAT|ÁHY.

4. o přijetík základnímu vzdělávánírozhoduje ředitel školy dle stanovených kritériÍ.

PiulenHn npo 3apaxyBaHHff Al T|^Hu íqo noqaTKoeoT uxonh npnňrvrae AhpeKTop lllKo.ílil 3a

BcTa HoBneHunnn xpnrepinmn,

V /nn. Cheznovicích / Áarc 06, 06. 2022

Mgr. Bohuslava Šlapóková

Ředitel zóktadní škoty / Aupexmop noqamxoao|uKonu

zakladni škola a Mateřská škola
UneZnOVlce. okres Rokycany

přispěvková organizace
tča pxxlaá.ul 7 @

* v případě zveřejněníoznámenív listinné podobě je nutné webový Šat ŠI/rffiYrír.
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flo eigonnl e H Hfl n po cne Llianaawťa 3a n nc Ao Aolu Kin uHoro Ha Bqarl bHo ro

3axna4y Ha HaBqa nalnřt pix2O22/Zg23 ari4Ho g § 2 3axony N9 67l2O22
36. (<nexc VxpaTHa> - ocaira}

Ředitel mateřské školy / flraPexrop Al4Tffqoro caAKa: Mgr, Bohuslava Šlapáková

oznamuje místo a dobu konánízvláštního zápisu dle § 2 zákona č.67/2022 Sb. do předŠkolního

vzděIávání pro školní rok 2022/23:

noei4onnnne npo nnicqe Ta L{ac npoBeAeHHn cneqianunoro 3anilcy ai,qnoai4Ho ,qo § 2 3axony Ne

67l2o22 36. ao 4otuxinunoro HaBqa.nbHolo 3aK,na4y Ha HaBqanuHr,rň pix 2a22/2023:

Tento zvláštnízápis je určen pouze dětem,

[eň cner.lia nvuuň 3anÁc cTocy€Tbcff "rinaxu gireň,

o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje

se vízovým štítkem nebo záznamem o udělenídočasné ochrany,

nxi orpnnna.nr TLíMqacoevřl saxuct y sa'nsxy s aiňHoto a VxpaíHi. [1i4rsep4xeHHffM e sisoea

Haxneřxa a6o zanvc npo HaAaHHí TilMqacoBoro 3axilcTy

o kterým 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 orpnnna nu aizy na nepe6yaaHHR noHaA 90 p,rris 3 MeTop TonepoBaHoro nepe6yaanHn

y lecuxiň Pecny6nir_li, ffKa 3a 3aKoHoM aBToMaTíqHo BBaxaeTbcn eiso}o 4ln inosennqia s

TltMqacoBt4M 3axrícToM. 1-1i4raep4xeHHíM e gi:oea Haxneňxa a6o uraun y 3aKopAoHHoMy

nacnopri.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství,

l_|e ue cmocy€mbcn iuwux iuoeeraqia, gaeimu nKu4o eaHu zpoMaÓnnu Yxpai'uu.

Termín zápisu | flata Ta qac 3anpcy: 27 .06.2022, od 12:00 do 1_6:00 hodin.

Místo zápisu / Micqe 3an}ícy: MŠ Cheznovice

Předpoktádaný počet přijímaných / Opierrroana xinuxicra gireú:2

Organizace zápisu / flopnRox 3an]4cy:

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

českého práva.

3aney npo 3apaxyBaHHfl AIÁT.4HÁ noAa€ aaxonnnů npeAcTaBHilK 3a 3aKoHoAaBcTBoM Vxpaínn

a6o Eaxonnnů npe4craBH]4K 3a 3aKoHoÉ,aBcTBoM 9ecuxoT Pecny6nixn.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzděláváníve školním roce2022/23 přihlásit dítě,

které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

y 2o22l23 HaBqa.nbHoMy poqi saxoFiHNň npeAcTaBHLíx ao6oe'aEalvň 3anncaTil Ao

,qouxinunoro HaBqanbHoro 3aKnaAy Altí|^Hy, nxa nepe6ysae e t]exiT 6ínlue 3 nnicnqia inxa na

3L,OB.2022 poKy Aocnrna S-piv uoro si xy.



3. Zákonnízástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

3axonni npe4cTaBHilxn 3o6oB'R3ani nogarn raxi 4oxynnexrn:

a) žádost o přijetík předškolnímu vzdělávání(vzor je dostupný v česko-ukrajinské verziZDE*,
nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

3affBy npo 3apaxyBaHHR AvlTlAHlA,qo,qouxinuHoFo HaBqanbHofo 3aKna4y (apasox goctynuwú
y qecbKo-yxpaTncuxiň eepciT ryTx, a6o nnoxna nípatn ii oco6ncro y ai,qnosi,qrronny

A|íTflqoMy ca,qxy)

b) vízový doklad dítěte (přijiném než osobním podáníse předloží kopie dokladu, která se zaloŽÍ

do spisu);

AoKyMeHT AvíAHlÁl B ,lKoMy e aiea (nxrqo AoKyMeHTil He noAapTbcn oco6rcro, rpe6a Ha1aív
xonip AoKyMeHTa, nxy 6yge nonniu-leHo y nanxy);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

AoKyMeHT, lqo Aa€ npaBo npeÁcTaBnffTV AVTIÁHY;

d) potvrzenídětského lékaře z Čn o očkovánídítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní
vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

,qosi4xa ei4 vecuxoro ne,qiarpa npo l4en.fleHHR AvTuHtt (ne crocyerucn ,qireň, nxi
go6og'n3aHi ai4aigyaarn 4ou.lxinsHuň nasqanaunřl zaxnag, ro6ro.qireň, gxi na 3t.08,2022
p. Aocffinn 5 poxia)

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

PitueHHn npo 3apaxyBaHHff AvTl^Hv,qo 4ouLxinsHoro HaBqa.nbHoro 3aKnaAy npnňnnae AilpeKTop
Ha Bqan bHolo 3a KnaAy 3a BcTa HoB.neH ríMl4 xpnrepinmn.

V /rur. Cheznovicích dne/Aara 06.06,2022

Mgr. Bohus!ava Šlapókovó

Ředitel mateřské školy / lupeKmop dumnqoeo cadxa

základní škola a Mateřská škola
Cheznovice, okres Rokycany

oříspěvková organizace
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* V případě zveřejnění oznámení v listinné podobě je nutné webový odkaz smazat,


