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floeigonnneHHfl npo cnelliananuň 3annc Ao AoulKinuxoro HaB,{aflbHoro
3axna4y Ha HaBqa naauú pix2O22/2023 ariguo g § 2 3axoxy Ne 67l2O22
36. (<nexc VxpaTrra> - oceira)
Ředitel mateřské školy /.{rpexrop Al4Tffqoro cagxa Bc. Markéta Čuříková
oznamuje místo a dobu konánízvláštního zápisu dle § 2 zákona č.67l2O22 Sb. do předškolního
vzdělává ní pro škol ní rok 2022123

:

noai4onnnRe npo nnicqe Ta qac npoBeAeHHfl cneqianunoro 3anncy ei4noei4no .qo § 2 3axony Ne
67 /2022 36. Ro 4ouxinuHoro HaBqa,nbHoro 3axnaAy Ha HaBqa.fibHuů pix 2a22/2O23:

Tento zvláštnízápis je určen pouze dětem,
l_{eň

cner_liaaauvlú ganuc cTocy€Tbcn

o

rinsxn gireň,

kteným byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje
se vízouým štítkem nebo záznamem o udělení dočasnéochrany.
nxi orpnnnanh TilMtlacoBuřl saxucr y se'nsxy s aiňxoto e VxpaiHi. 1-Ii,qraep4xeHHFM € eisoea
naxležxa a6o aannc npo HaAaHHff Tl4MqacoBoro 3axilcry.

o

kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelemstrpění pobytu na územíČR,
ktený se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.
Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
Rxi orpnnnanu aisy Ha nepe6yeaHHn noHaA 90 4Hie 3 MeTop To,flepoBaHoro nepe6yaaHHn
y 9ecsxiň Pecny6niqi, flKa 3a 3aKoHoM aBToMaTHqHo BBa}Ka€TbcR eisoto 4nn ixoaemqie a
TilMqacoBl4M 3axncToM. 1-1igreep,qxeHHRM € siEoea Haxneňxa a6o ultannn y 3aKopAoHHoMy

nacnopri.
Nevztahuje se nd ostdtní cizínce, byť by měli ukrajinské občanství.
Lle ue cmcrcy€mbcn

Termín zápisu

l

inutux iuosemqie, uaaima sKu.lo aoHu zpouadauu Yxpai'uu.

Aar.a Ta qac 3anxcy:

24.6.2a22

Místo zápisu / Micqe 3an}rcy: MŠZavidov - kancetář
Předpokládaný počet přijímaných / Opierrroexa xinuxicru gireř:

1

Organizace zápisu / ílopn4ox 3anncy:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle
českéhopráva.
3aney npo 3apaxyBaHHfl A.4TI4HA noAa€ saxoHHnfi npeAcTaBHuK 3a 3aKoHoAaBcTBoM VxpaiHra
a6o aaxogHnň npe.qcraBHilK 3a 3aKoHop,aBcrso^^ 9ecuxoT Pecny6nixra.

7. Zákonný zástupce je povinen

k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě,

které pob,ývá déle než 3 měsíce na územíČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

Y

2OZ2l23 HaBL{anbHoMy polli aaxonxuň npeAcTaBHilx eo6og'RsaHhň 3anxcaT!,| Ao
got-uxinuHoro HaBqanbHoro 3axnagy gvTuHy, nxa nepe6yeae e 9exii6inuue 3 nnicn4ie iRxa na
31.08.2022 poxy Aocnrna 5-pivHoro eixy.

