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Ředitel mateřsl<é školy Bc. lvana Fojtů

oznamuje místo a dobu konání zvláštnílro zápisu dle § 2 zákona č.67/2a22 Sb, do předškolního
vzdělávárrí pro šl<olní rol< 2O27/23:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje
se vízrrvým štítkem nebo záznamern o udělenídočasné ochrany.

o kterýnr bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpěnípobytu na územíČR,
který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou,
Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkefi v cestovním pasu.
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Nevztahuje se na ostdtní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
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Termín zápisu : 13.6. - 15.6.2022

Místo zápisu : Mateřská škola Střelná, okres Vsetín

Předpokládaný počet přijímaných 4

1. O Přijetí žádá zákonný zástupce podle u|<rajinsl<ého práva nebo zákonný zástupce podle
českého práva.

2. 7ákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2O22l23 přihlásit dítě,
které pobývá déle než 3 měsíce na územíČR a dovršilo l<31.8,2o22věku 5 let.
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3, Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

a) žádost o přijetík předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole

b) vízový doklad dítěte (přijiném než osobním podáníse předloží kopie dokladu, která se založí
do spisu);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

d) potvrzenídětského lékaře z Čn o očkovánídítěte (neplatípro děti plnícípovinné předškolní
vzdělávání(tj, děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

'''

4. O přijetík předškolnímu vzdělávánírozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

V Střelné dne ,,,] 3052022
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Ředitet mateřské školy


