
OzruÁrurrrlí o ronÁruí zvt Ášrruíno zÁptsu oo zÁxnortíno vzoĚnvÁruí ve šxolruíru aoce2o22|2023 poou § 2 zÁrorun č .67l2o2z
Sa. (Lrx Urnrutrun šxosrví)

floai4onnnexHn npo cneqianuxrň 3annc Ao noqarxosoT uxonyr Ha HaBqanbHuň pix2O22l2O23 sri4xo s § 2 3axoxy Ne
67l2O22 36. (<nexc Yxpaixa> - oceira)

Ředitel základníškoly/flrapexTop noqaTKogoi uJxonil Mgr. Blanka Vondrová oznamuje místo a dobu konánízvláštního
zápisu dle § 2 zákona č. 67 /2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok2022/23:
noei4onnnne npo nnicqe Ta qac npoBeAeHHfl cneqialuHoro 3anilcy signooi4no Ao § 2 3axoHy Ne 67 /2022 36. 4o noqarxoaoT
1,1J Ko.fl 14 Ha Ha Br{an bH nň pix 2022 l 2023 :

Tento zvláštnízápis je určen pouze dětem,
l-|eň cneqiarr unuř,l sanuc cTocy€Tbcfl rintxu ryfteň,
o kteryím byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo

záznamem o udělení dočasné ochrany.
nxi orprnnan]4 Tr4MqacoBl4ňsaxuct y se'nsxy s eiňHop a VxpaTHi. t-li4raep4xeHHflM € aisoaa xaxneňxa a6o aanrc npo
HaAa HHff Tl4MqacoBoro 3aXrcTy,

o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpěnípobytu 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 orpunnanr ai:y Ha nepe6yaaxxff noHala,90 4rrie 3 MeToo TonepoBaHoro nepe6ysaxxn y gecuxiň Pecny6nirli, nxa sa
3aKoHoM aBToMaThqHo BBaxa€Tbcn aisoto 4,nn inosemqia s rrnnvacoBlíM 3axhcToM. lli4rsep4xeHHffM € aisoaa
Haxneřxa a6o ulrannn y 3aKopAoHHonny nacnopri.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
lte ue cmocyemaca iuulux ixoaenqie, uaaima í,Kut,o BoHu apouodanu Yxpai'nu.
Termín zápisu/lata Ta qac 3anhcy; 1,6,06.2022 14.00 - 1,8.00 hodin

17 .06,2022 14.00 - 16.00 hodin
MÍsto zápisu/Micqe 3an}rcy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace

Předpokládáný počet přijímaných/Opiexroexa xiasxicru 4ireň: a
Organizace zápisu/1-1opnAoK 3an tacy:

1. O přijetí Žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
3anaY npo 3apaxyBaHHn AnTnHv noAa€ gaxonHttň npeAcTaBHrlK 3a 3aKoHoAaBcTBoM VxpaIHu a6o saxounuř1
n peAcTa BHnK 3a 3aKoHoAaBcTBoM gecsxoi Pecny6nixn.

2.Zákonný 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. 2022věku 6let. 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 2022123 HaBqanbHoMy po|-{i gaxoxHrň npeAcTaBHilK go6oa'asauuň sanucatu Ao nep[JJoro Knacy novaTxoaoi ulxonr
AI/TVHY, nxa nePe6yeae s 9exii 6ilsule 3 nnicnr_lie inxa Ha 31,.08,2022 poKy Aocnlna 6-pivHoro aixy, flxt4o gaxoHHrň
nPeAcTaBHhK nPocl4Tb si4crpovxr o6os'Rgxoaoro ai4ei4ysaHHfl ulorrn, Heo6xi4Ho HaAaTil pexonneH4aqiřHrř
BhcHoBoK si4noai4Hoi uxinugoi xoncynrraqiřHoi ycraHosr i nixapn-cneqialicra a6o xrtiHi.lHoro nchxo.nora.

3. Zákonní zástupcijsou povinni předložit tyto dokumenty:
3axoHtti npeAcTaBHrKn go6og'RaaHi no4arr ra xi 4oxynneHrn :

a) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové základníškole)
3affBY nPo 3aPaxy8aHHn AltTnHn Ao noqaTKoeoi ulxonu (a6o nnoxna sa1patu lT oco6rcro y ai4noai4Hiř Luxorri)

b) vízový doklad dítěte (přijiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
AoKYMeHT AVT|ÁH'Á, B RKoMY e eisa (nxqo AoKyMeHTil He noAapTbcR oco6ncto, rpe6a Ha4arn xoni19 AoKyMeHTa, fiKy
6y4e norvriqeHo y nanxy);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
AoKyMeHT, qo Aa€ npaBo npeAcTaB,rlRTV AVT?IHY.

4. O Přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
PiLueHHn nPo 3aPaxYBaHHn AuTnHu Ao noqaTKoBoi uxonr npuřruae AilpexTop tJlKo.nn 3a BcTaHoB.n eln6v xprrepinnnn,

V/nn Kladně dne/4ara 20. 05,2022

Mgr. Blanka Vondrová
Řed itel zá klad n í ško ly/!r,r pexTo p noll aTKo soi Lu xo.n n
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Mg r. Bla n ka yg,,.Blanka
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