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Ředitel mateřské školy i s*rpcxl*p ,utlTfiLl(}rů flaÁ*ů Mgr. Eva Jandásková

oznamuje místo a dobu konánízvláštního zápisu dle § 2 zákona č,67l2o22 Sb, do předškolního

vzdělávání pro školní rok 2022123:

n*ni;:,*:urnnil ilpil tl,,linu,c -rii Llil( npť}§ť§ť|_ii,Jx rn*LlianlHOril 3finfiťY r:innonip,Ho R* § 2 3axoHy Nn

*;j?sJ;} 3s, g* 6*r"nxin*nor(} Hi}§rta.,,1|ri,iOrů 3{}x,fifrÁy H;l |,ii]B,lů/,,]uili,lŮ plx )Ú?2l7"*23:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

ilgŘ cn*qinilb}-1la{,,t 3i}ll1,4{ {T0{:y( Tbť}l llfll}i{[4 p4ir*l,i,

okterýmbylaposkytnutadočasnáochranavsouvislostisválkounaUkrajině.Prokazuje
sevízovýmštítkemnebozáznamemoudělenídočasnéochrany'

lx] i:r$xmn.fibl il"{&4tl*ť*nr.lň }axlt*,r v.!s,:,13|{Y l niřtHclt* r Vxpaini" fiigrnep6xeHHÉM ť

* j.l* $;l ll ;1 [ n n 1,1 x§ a §n 3a n u* n p* Fl i} J,\i} i"i l,,{ t1 Tl,x M|{ fi c*s * r{) 3a X 14 ťTY,

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,

xni *-rpni1,1;lnn ni:y na n*p*6y*fil_}§fi n*}_li?sl,90 6u1* 3 MeTOK) TOnepOBaHOr_o nepefiynalHrt

Y §*tt Niň Pernyťixiqi, r}l{i.} 3a 3i]it{*Nů§fi §BTůiVliiTMt]H0 |JBi)K.]l.Ttrcn gi,loto gnH iHOlennuiu 't

Tldň,lt{fiť{.]fi14lv1 }n§r{ťTůtn. lli&lncpílixťl-iHíilit e ni:O§a §ax,|eňxa a6* MTáMn -V

i{l {oí)"1ctr rInrvl\r ír3i, f]|)|) l i

Nevztahujesenaostatnícizince,byťbyměliukrajinskéobčanství,

{..{* l"** ťť?lsfrymř}Ťbť§ it_tm*wN fr,r*scpt§f*x, xn*imi, ,qtíuÁa $,ÓHl,t tpr:uaďnnu Yxpninu,

Termín zápisu l &xv;l T,& qit§ sŘři§,{(V: L3, 6, ZO2Z

Místo zápisu / lV§í*w* §;§§*.{ť§: Základní škola a Mateřská škola Nezdenice, okres Uherské

Hradiště.

Předpokládanýpočetpřijímanýchl#p§**v***qa*inmxicrmplireň:1

Organizace zápisu f §§*prluqa:x fin$/,iť§i

1. o přijet í žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle

českého práva.

3;lx*lr npi} 3apfixyp}{i!__lHfi s,piTb{t-.ifi nils,{rť :;lx*1,1t-lnň fiPcllíTij|]i"1l"{t{ 3á 3;}t{Oí{OÁa§ClÍ}{}l'4 VxPai*n

nň* **:tl*1_1tl1.1fr np*6nr*§f_{rl§ }i] 3i}i{fiH*.qůfiť"tRůrul |"1cťt,N*ť řccny6nixu,

2.?ákonnýzástupcejepovinenkpředškolnímuvzděláváníveškolnímroce2o22l23přihlásit
dítě, které pobývá jéte než 3 měsíce na územíčR a dovršilo k 31,8,2022 věku 5 let,

Y 3il];l}3 F!it11{,ii}J"}i}§$ív,iy ř}ůtti :lirx*nu1,1l,i fip*ÁcTitl*1,,{!{tl :l#fifií,i'x3aHfiř 3anmťa"ru &a

g* l* xin *x r: ťs l-ifi tll"1 i}fi bl,j s l{3 3il |{fl afiy ůi"lT!4 l,iy, fi }{;} í,} ť

3:}.,ů§.;ilžJ. p*t{y lů*ťfii-nc §-piuH*r* nixy

próynae n {{exir SinrrL*t 3 rvricnqin i Rx;l t,l;l



3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

§iln*ui"li np*$,["lil§|-1l{Nn 3§sůs'x,,lll*i nnxlalm r.t,rip,cnťt4í,hT,N"l:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v Česko-ukrajinské verzi lze

vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole).

šílfi§V §lpů ]*piiXyi};:it".{i",t},i s,t{l1.4|x14 /i0 l},Ull]Hi,í,il..lůf0 HarjqfiňbH*l* íay,naBy {tl:alr'N

6**tyl:Hllr y 11tj{.il|{ů-ytlp;l"ťncnxiii r*cpcii ;lS* rv*rxn; *nfiparx rj' *c*Si,t*rn y rillncrlltiltitlt,ly

/l lT,).l,},\ / ;l,j,^y)

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

založí do spisu);

l_\ůl{YMst"..|T l_],14l14lli.4, fi itl(0i\iV l8].lá ilxLql: l1,ot{VJVii)HT1,1 t{8 nfrp,aX}Tl::Cn ať,*ť)Vťr*, rpefia

ijfi&ri,N1.1 tlilnit* &fi[{V&4ť}",{T;}, nrry ůygc xomi*.1eur: v nanxy1;

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

s* i{YM ť N"|, li"\* ň,{} { n pfr §t} n l}*ů'ťl"ě Bllfi Tt4 
"fi,14Ti4 

l""lY;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předŠkolní

vzdělávání(tj. děti, které dovršily k 3]..8.2022 5 let))

g,*lli6n* ůi& §Cčbhr)í-0 ttc6i,rrp1.1 nps l$en.fl*H}",lfi í}LlTr4l1'4 tuu ťlilcy€Tbcr] ,iireř, nNi

**S6t*'lltaui ni6nigynaln 6q*mxilt nnil nnnqannHl,rň llxna&, tůfiTfi,qir*fi, nxj Ha 31,0B,7-ú22

i]i. i{:,ť]ť:!ilJ}l{ § pnui*}

4. o přijetík předškolnímu vzdělávánírozhoduje ředitel Školy dle stanovených kritériÍ.

řli.t.t*llun {rN3s }ilpil§yijililirfi .1fiTt4l,i,,1 §,s rluu.tllinL,nr;rD fiíjí1,{at"tbHOfo:ji]J{rar,Y nPLli)v,ae.

§,i4Ň*,{T*s tj§§tli1^|t}},.i*ť* 3fit.i.r1ťl&y §iil l}ťTfrHO&n*Hr,i§4t4 NpnreJ.;irriurr.

V /nn. Nezdenicích dne/&nra 7, 6.2022
základní škola a Mateřská škola
Nezdenice, okres Uh. Hradiště
Školni :s, 687 32 Nezdenice

l!p: 750 200 50
tel.: ýT}ť,9 1 ž=3,---,',,/
/_,/._n,,<__---"

mgféřs*é školy l §upťKmap ůumgqrsao caóxnŘeditet


