
oztrtÁuertí o roruÁtví zvr-ašrrvíno zÁptsu oo zÁruoruíno vzořúvÁtví vr šrolruírvt

RocE 2022/2923 poolr § 2 zÁxoru ač.6712022 §e. {Lrx Ur<nrulmn šrotsrví}

íIoaigorvrneHHf, npo cneqianunnř 3annc Ro noqaTxoeoT uJKonn Ha

HaBqanbrrnř pix 202212023 arinrro g § 2 3axony N9671202236.
(<rnexc VxpaTxa> - ocaira}

Ředitel základní školy / !npexrop noqarxoaoi uJKo.nLí Mgr. Helena MoravČÍková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č,6712022 Sb, do základního

vzdělávání pro ško|ní rok 2022/23:

noai4onnnxe npo rr,nicqe Ta qac npoBe4eHHn cneqianuHoro 3anncy ai,qnosip,Ho ao § 2 3axoHy Ne

67l2O2Z 36. go noqarxoaoT lilKo.nh Ha HaBqanbuuřt pix202212023:

Tento zvláštnízápis je určen pouze dětem,

l_|eň cneqia naavrú 3anríc cTocyeTbcn rinuxu gireň,

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

se vízovým štítkem nebo záznamem o udělenídočasné ochrany,

nxi orpnnna,flrí TI4Mqacoarň eaxhcr y as'nsxy s siůHoto a VxpaiHi. lIigrsep4xeHHffM €

aisoea naxneňxa a6o aannc npo HaAaHHfr Tl4Mqacoaoro 3axncTy.

o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za úče|em 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 orpnnnanu aily xa nepedyaanHF nOHaA 90,qrria 3 MeTop To.nepoBaHoro nepe6yaannn
y Llecuxiň Pecny6rriqi, flKa 3a 3aKoHoM aBToMaTLíLlHo BBax(a€Tbcn siEoto 4nn inosennqie s

ThMqacoBl4M 3axHcToM. [ligreep4xeHHnrur e aisoga uaxneňxa a6o uTaMn y

3aKopAoH Honny nacnopri.

Nevztahuje se na ostatnícizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Qe xe cmocy€mbcn iuwux iuoeeuqie, uaeima nKu4o eoHu apomadauu Yxpai'nu"

Termín zápisu l Eata Ta r{ac 3anhcy: L5. 6.2022, 15, 00 , L7,00

Místo zápisu / Micqe 3anucy: 2. Základní škola Holešov

Předpokládaný počet přijímaných l Opiexrosna xiauxicru 4ireř: t
Organizace zápisu l řlopngox 3an]4cy:

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

českého práva.

3ansy npo 3apaxyBaHHff Al^TvlHv noAa€ :axonnnň npe4cTaBHnK 3a 3aKoHoAaBcTBoM Vxpaixn
a6o aaxon Hra ň npe4cra BHnK 3a 3aKoHoAa Bcraoí\Á 9ecuxoT Pecny6nixr,r.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce

2oz2l23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovrŠilo

k 31.8. 2022véku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné Školní



docházky, je nutné doložit doporučující posouzení přísluŠného Školského Poradenského

zaYízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa,

v zoz2lz3 HaBqa.nbHoMy poqi gaxonnrň npeAcTaBHýlx 3o6os'n3aanú ganncaTil Ao nepuJoro

Knacy noqarxosoi tllKonil AvlTllly,nxa nepe6yaae a 9exiT 6inuure 3 nnicnr-lia i Rxa na 31,.08,2022

poKy Aocnr71a 6-pivuoro aixy. flxu4o aaxonHrň npelqcTaBHilK npocl4Tb einqcrpoqxn

o6og'Rgxoaoro ai4aigysaxnff 11IKonn, rreo6xiArro Hap,aTr peKoMeHAatliúnuň Bt4cHoBoK

ai4noaigrroT ux|nunoT KoHcyfibTaqiňnoT ycranoan i nixapn_cneqianicra a6o xnixiqnoro

ncríxonora.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

3axonni npe4cTaBHnxh g06oe'Rgani no4arn raxi 4oxymexrn:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v Česko-ukrajinské verzi ZDE*,

nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

3anBy npo 3apaxyBaHHg AÁTÁH4 Ao noqaT6ogoT uJxonil (apaaox 4ocrynrrnř y qecbKo-

yxpaTHcuxiř aepcii TW*, a6o Mo)KHa aa1parnii oco6racro y ai4noei4rriň rrrxoni)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloŽÍ kopie dokladu, která se

založí do spisu);

AoKyMeHT Al4ív1n, B ffKoMy e eiaa (nxrqo AoKyMeHTrl He nogapTucn oco$ncro, rpe6a

HaAaíÁ xonito AoKyMeHTa, nxy 6y4e nonniqeno y nanxy);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávněnídítě zastupovat,

AoKyMeHT, qo Aa€ npaBo npeAcTaBíflTn EnínHY,

4, o přijetík základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel Školy dle stanovených kritériÍ.

PiulenHn npo 3apaxyBaHH1 AnTnHn Ao noqaTKoaoT uxonil npnňnnae AnpeKTop ulKo/ln 3a

BcTa HoBneH nmn xpnrepinnnn.

V /nn. Holešově dne/Aara L,6,2022

fl. ZáltI*ds,lí §kola ltc;iei3ov
Srí]+tíinovy sady 826

{+ ?69 0i Holeěov ,S

tčo: eja4 58 70€

Mgr. Moravčíková

Řediiel zókladní školy /,\upexmop noLtamxoaoi' w Konu


