ozruÁnne ruí o xomÁtví zvušrnílozÁptsu oo

áxlnoruígo vzoĚmvÁní vr šxoutírvt
eacr2O22l2O23 poou § 2 zÁrorun č. 67l2O2Z Sa. (Lrx Uxnrutrun šroswí}

íloei4orvrnelHf, npo cneqiaaonuř 3ennc Ao noqarxoeoT uxorlr Ha
HaBqanuHuň pix2O22l2O23 ari4xo s § 2 3axoxy Ne 67/2O2236.
(<rrexc Yxpaixa> - ocaira)
Ředitel základní školy / !Npexrop noqaTKoBoi
nad Nisou - příspěvková organizace

u.rxorrra

Základní škola Jenišovice, okres Jablonec

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67 /2022 Sb. do základního
vzdělávání pro školnírok 2022/73:
npo lticqe Ta L{ac npoBeAeHun cneqianuHoro:anncy ei4noei4Ho Ao § 2 3axoHy Ne
67 /2022 36. go nolarxoeoi Luxonx Ha HagqansF]hlž pit ZO27l7023:
noBiAoMnn€

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Lleň cnellianbHhů 3anr.lc cTocy€Tbcn rinvxu glleř,,

o

ktenl,m byla poskytnuta dočasná ochrana

v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje

se vízovým štítkemnebo záznamem o udělení dočasnéochrany.

orpnlranr rrruiqacoBHň saxucr y ae'nsxy : eiňHoto e VxpaiHi. fli4rsep4xeHHnM e sisosa
Haxneňxa a6o eanrc npo HaAaHHff ThMqacoBofo 3axhcTy.

Rxi

o

kteným bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelemstrpění pobytu na územíČR,

který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.
Prokazuje se uděleným vízovým štítkemnebo razítkem v cestovním pasu.

ffxi oTpnMarh si:y Ha nepe6yeaHHfl noHaA 90 AHiB 3 MeTom TonepoBaHoro nepe6yeaHHr
y 9ecsxiň Pecny6rriqi, FHa 3a 3ar(oHoM aBToMaTrlL]Ho BBaxaclbcn ei:oo 4nn iHo3eMqiB ]
ThMqacoBhM 3ax cToM. ll iATeep,qxeH HRa,,t e gigoga Haxneňxa a6o uramn y aaxopAoHHoMy
nacnopTi,

Nevztahuie se nd ostdtní cizince, byť by mělí ukrajinské občanství.
lJe He cmocy€mbcg

ítlwux igogenaq,ie, uaaima nxu|o eouu zpouaónau yKpaj'Hu"

Termín zápisu / §aŤa Ťa qac aanÁcy: L6.2O22, 12-3,4 hod

Místo zápisu / Micqe 3anHcy: Základní škola Jenišovice, Jenišovice 180,46833
Předpokládaný počet přijímaných / opiexroaHa xirruxicra 4ireň: 0
Organizace zápisu / tlopngox aanracy:

1.

o

přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle
českéhopráva.
3ansy npo 3apaxyBaHHF AhTtlHh no4a€ saxoHHrř npeAcTaBHhR 3a 3aKoHoAaBcTBoM YHpaiHh
a6o saxoHHhň npe4cTaBHfiK 3a 3aKoHoAaBcTBoM 9ecuxoi Pecny6nixu.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníkuzákladního vzdělávání ve

školnímroce 2022/23
přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na územíČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6
|et. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školnídocházky, je nutné
doložit doporučujícíposouzení příslušnéhoškolskéhoporadenského zařízenía odborného
lékaře nebo klinického psychologa.

Y 2022/23 HaBqarbHoMy pot4i aaxoHHrů npeAcTaBHhK so6og'nEaHnň 3anvlcalÁ Ao nepuoro
R.nacy no,]aTxoBo:í ultonn AAílzHy, nxa nepe6ysae e qexii 6i,nsuJe 3 ruicaqie inxa Ha 31.08.2022
poKy .qocfftna 6-pivHoro BiKy. flRqo :axoHHrň npeAcTaBHrlR npocl4Tb BiAcTpoqRh
o6og'gaxoeoro si4ei4ysaHHr ulxo.nr, Heo6xip,Ho HaAaTh pexomeHgaqiňHnň shcHoeox
BiAnoBiAHoi tt-txinbHoj xoncynoraqiňHoi ycTaHoBh i lixapn-cneqianicra a6o xniHiqHoro
ncHxo,nora.
3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

3axoHHi npe4crasHrlxl4 go6og'qgaHi noAaTh TaKi p,oKyMeHT

:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové základníškole)

3aflBy npo 3apaxyBaHHF
ei4noai.qHiň uxoni)

Al4Tl4H14

Ao no,]aTxoBoj uxonr (rutoxua :a6parra

rT

oco6llcro y

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

(nxqo 4oxytileHr He nogatoTbcn oco6ncro, rpe6a Ha,qarn
xonio 4oxymeura, axy 6yge nouiqeuo y nanxy);

AoKyMeHT AýiTl.lHn,

o

rxouy

e aiaa

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

AoRyMeHT,

4.

U4o

AaÉnpaBo npeAcTaBnFTh AhTl,iHy.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

PiuJeHHF npo 3apaxyBaHHíl AAínHv 4o novarxoeoT
BcTaHoB^eH Ml,í xprrepinltr.

V

,lr,lr,

Jenišovicích,dne/4;rra 25.5.ZO22

utxoln nprňuae AhpexTop tllxor!4

3a

Zálllncjní .i]ir;!a J*n!šnvice,
okres ".j;:i;jL l, ,.-: l ]:' l j:siu
- 1liir1,5,1i..l .i,], ::, ,.fi!- .
'i

5:'l,

ll

gr. Markéta Zako

9

t5
lová

ředitelka školy /,Qupekmop noqamKoao| wHorlu

