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Íloai4oľvrneHHÍ npo cneuianunnü 3annc Ao noqarxoaoi tĺxonu Ha

HaBqanbľlr.ĺň pix 2oz2l2a23 ari,qľlo g 5 2 3axoľly N9 67l2o2236.
(ĺĺłexc Yxpa'Íxau - ocaira}

Ředitel základní škol-v / Ąnpexrop noqaĺxoeoĺ [üKo.n14 Mgr. olga Ševčíková

oznamu.|e mÍsto a dobu konání zvláštního zápisu dle 5 2 zákona ć'. 67ĺ2oŻ2 5b. do základnÍho
vzdě lávání pro školní ľ ok 2Ü2Łĺ 23ł

noai4onnłn€ npo nĺicqe Ta qac npoBeŕąeHHĺ cneqianuHoro sanNcy ni4noai4Ho ło $ 2 3axony Ne

67 /2a2Ż 36. Ro noqaľxoeoi ulxo.ŕll4 Ha HaBŁła.nbilnň piN ŻaŻ2/Ża23:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

{eň cnei1ia nunnťą 3annc cTocy€Tbcn ĺiłuxlł 4iĺeň,

o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje
se vízouým štítkem nebo záznamem o uděleni dočasné ochrany.

nxi oĺpnnna.flH ThMqacoanťą ganacĺ y sa'R3xy s eiňHolo e Yxpaini' [li4ĺsep,qxeHHflM e sigoaa
ĺaxĺeňxa a6o sannc npo HaÄaHHff Tl4MqacoBoro 3axhcry.

o kteným bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na územíčR,
který se automatieky ze zákona považuje za vízum pro eizinee s dgčasngu oehranou'
Prokazuje se uděleným vízouým štítkem nebo razítkem V cestovním pasu.

ĺxi orpnnnann aily rĺa nepe6ysaHHa noHa4 90 4ľis 3 MeToło TonepoBaHoro nepe6yBaHHR
y lecuxiň Pecny6ĺir-1i, RKa 3a 3aKoHoM aBToMaTn.{Ho BBa)ł(a€Tbcĺ sigorc 4ĺĺ inoaemqie a

Tl4MqacoBHM 3aXHcToM. l_linąľaepg,xeHHRM e ai:osa gaĺĺeüľĺa a6o ulĺanĺn y 3aKopÄoHHoMy
nacnopĺi.

Nevztahaie se no ostoltní cizince, byť by měli ukrajinské občąnstvĺ.

Ąe ne cmocyembcn inwux inoaenqie, naeima nKtĄo BÜHu epoMaônuu Vxpai'uu.

Termín zápisu | Ąara Ta rłac 3anĺ{cy: 7.6.20Ż2 od 8:00 do 16:00 hod.

Mĺsto zápisu l ľvticqe 3anHcY: budova školy

Předpokládaný počet přijímaných l opiexĺoexa xiĺoxictu gireü: 2

organizaee zápisu / ľlopngox 3an}4cY:

1. o přijetí źádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle
českéhg práva.

3aĺay npo 3apaxyBaHHfl AvlT.ĄHv1noÄa€ gaxonĺnň npeÄcTaBHux 3a 3aKoHoÄaBcTBoM Vxpa'ŕHn

a6o eaxoľHrň npe4cĺaBHhK 3a 3aKoHoÄaBcTBoM 9ecĺxoT Pecny6ĺixlł'



2.Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roceŻaŻ2/23

Břihlásit dítě, které Bob'ŕVá déle než 3 měsíce na územíČR a které dovršilo k 3]'. 8, 2Q22 věku 6

let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné

doložit doporučující posouzení příslušného škoIského poradenského zařízení a odborného

iékaře nebo kiinického psychoioga.

v 2oŻŻl23 HaBqaIbHoMy pot{i aaxonĺuň npe4cTaBHilx 3o6oe'ĺ3aHnň sanilcaTil .qo nepuoro

Knacy noqaĺxoao'| llJKonil AVTlĄHv, nxa nepe6ysae e 9exií 6iĺsue 3 nnicnqis i ĺxa ga 31.o8,ŻoŻ2

po1y ŕąocnrĺa 6-pivľloľo aixy' flxrr1o gaxoľllłnň npe.o'cTaBHnK npochTb si4crpovxtĺ

06os'ĺgxogoro ai4sip,yaarłxfl ttlKoĺl14' neo6xi4no HaAaTu peKoMeHŕąaqiňHnř BncHoBoK

ei4noaĺ4noi ulxiĺunoí KoHcy'bTaqiňnoT ycĺauoan i ĺixapn-cneqiaĺicĺa a6o xĺiľliqnoro

ncnxorora.

3. Zákonnĺ zástupcijsou povinni předložit tyto dokumenty:

3axoHHi npeÄcTaBHilxlł 3o6os'n3aHi no.qaĺn ĺaxi 4oxyĺueľľn:

a) žád'ost o přiiętí k základnímu vzdělávánĺ

3aflBy npo 3apaxyBaHHn ÄuTnHV Ao noqaTKoeoT u]xoĺ14

b) vízornŕ doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí

do spisu);

ŕąoKyMeHTÄuTnHV, B nxoMy e aiaa (ĺxu4o AoHYMeHTn He noŕqa}orucn oco6ncĺo, ĺpe6a HaÄaTu

xonip ŕąoKyMeHTa, nxy 6yge noĺvtiu4euo y nanxy);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

ÄoKyMeHT, tlło p,a€ npaBo npeAcTaBnflTÁ AnTÁHv.

1. o přiietí k základnĺĺnu vzděláváni rozhoduje ř€ditel ško{y dle stano\En)rch kľiteŤií.

Piu:ennĺ npo 3apaxyBaHHn AnTuHu Ao noqaTxosoT tĺxonn nprłüľrae ŕqhpeKTop tlJKo.ŕlil 3a

BcTaHoBneH rĺur xpnľepinnnu.

V /ľvr. Kvselce dne/.ąaľa LL.5.202Ż
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